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প্রকাশকের নিবেদন । 

গোপালন না চিকিংস। মন্বন্ধীয় নাঙ্কারে অনেকগুলি পুস্তক গত 
কেক বৎসরের মধো প্রকাশিত ভইয়াছে ২ এবং এই জাতীয় পুস্তকের 
নাদর দেশে পূর্ববাপেক্ষা অধিক ভইতেছে বলিঘাই মনে হয়। এ সকল 

প্ন্তকে কুটি-বিচ্াতি সম্পর্ণ, হাঁ-অসম্পূর্ণতা বথেষ্ট আছে-এ অপ্রিয় 
আলোচনার বৃষ্টভ। করিতে ঢাতি নাঃ হনে এই সনষ্টুকু প্রকাশে বোধ হর্ 
(কোনো বাপ নাউ বে, দিবাকর বাবৃর ভায় মোগা পান্ভির ভাত ভইতে 
« সম্বন্ধীর পবু জন্প প্রস্তকই এবাল২কাল নাতির হইনাছে | 

প্রকাশক এ শ্রন্তকার-উভয়পঞ্জে গ্রন্থণানিকে নতদর সবাঙ্গস্তন্দর 
বাপ ইচ্ছা ছিল, ডিক এপানি « সংগ্গরণে কর! সম্ভবপর হয় 

সঙ্গি ও দোটানট পু-কল্পিত পিনয় গুলি সমস্ত সুণারীতি সন্গিবেশিত 

্ 

ঞ খা - ূ 
ইরা 1 গগ্ককার কপি লিপিযা প অন্রলিপিকার দ্বারা শলিখাউয়] 
স্মিত কিছুদিনের জন্গ ভারভুলধ ভাগ করেন | এখনও ভিনি নিদেশে 2 
সভা কপি পরিশোধন না প্রথম সংশোধন করিবার স্তমোগ তিনি দে 
পান নাভ । 

বণ্তমান সংঙ্করীণে মাহা কিছু 'প্রাাদ বাঁ অসঙ্গতি পগিলঙ্গিত হভবে, 
*'ভার জন্ত মামরাই প্রধানত, ধোনী, সেজন্ গ্রন্থকার নিন্দা দায়ী 
নেন । আগামী সংঙ্করণে গোপপালন অংশটি নিস্বভতর করিবার ও 
মান কয়েকখানি চিত্র সংযোজন কনিবার ইচ্ছ! বভিল । ইতি--- 

কলিকাতা! 7 
ৃ প্রকাশক । 

১লা আশ্বিন, ১৩৩৪ | $ 



০2া-গ্পাভলনম ও জিল্ছিশুতলা | 
বিষয়-সূচী। 

প্রখস্ম খশু-গোক্পালন। 
[8 

গাভী ভগব্তী কেন? 
গোজাতির অবনভির কারণ 

গারক্ষার উপায় 

গোপরিচথা। 
ভারতের গোজাঠি « “গানির্বাচন 

-গাশালা 

গরুর খাস 

গো্সেবা 

2গা-জনন 

নন্ধা! গাভী 

বয়স নির্ণয় 

স্বাস্তা ও রোগ লক্ষণ ৮০ 
দ্বিভীন্ম খণ্ড গো-চ্িক্িতু | 

মানব-দেকহে সংক্রামণযোগা গো-ব্াধি 
তড়কা রী চিন ১০৭৩ 
সি যি 

হা রি 9৫ 

মথ ও পা সংক্রান্ত রোগ টু ৮৯ 9৫ 



০] 

গ্রাগ্তারম 

পনষ্টঙ্কার 

জলাতঙ্ক 

শসা 

মি 

ল্যারিংসের গ্লৈম্সিক বিল্লির গ্রুণ্যহ 
গাসনালীর ক্গীনি 

দসদুসের স্দাতি 

কসকুস আবরক নিলির প্রদাহ 

গাশমেবাদির সংক্রামক রোগ 

গোনসন্ক 

শাল! 

দুসফুস-আবরক ঝিল্লির সংক্রামক প্রাদ্দাত 

ভেড়ার বসন্ত ... 

শন্ননালীবদ্ধ রোগ. 

পেটফলা 

প্রথম পাকস্থলী খান দ্রবা মাবদ্ধ হইয়া কা ঠা 

তৃতীয় পাকস্থলীতে ভূক্তদ্রবা আবদ্ধ হইয়া থাকা". 
যল্স! ব। ক্ষযারোগ-" 
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ঠন্কো 
রক্ত প্রশ্নরাব 

মুত্ররোধ 
পেটের গীড়া 
রক্ত আমাশয় 
যকুং-ক্ষয়রোগ 
নাম রোগ 
সন্দি গম্মি 

বিষ ভক্ষণ 

সাবস্থা-পত্র 
লগে পিচকারী দিবার নিয়ম « পিচকারী নিশ্মাণ প্রণালী ১ গবাদি জন্ভুদিগকে ওধপ পান করাউবার শিয়ম গোদাগ। 
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চল 

ফস 
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চিড়াস্লয়! 

হক্ষিতকোটর 

হছে কশেরুকা 

পঙ্টাস্টি 

বি শ্রোণিকাস্ছি 

ভ্রিকাস্থি 

লাঙ্গুলস্থি 

শ্োণিকাস্থি ( রাং) 

নর নু 

৯” ০ পঞ্জরান্থি 
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বভিঃ প্রকোভান্তি 

মন্ঠ: প্রকো্ঠান্সি 

জানুর ক্ষছরাস্তি 

পান্টি 

জানস্তি 

জঙ্গবান্তি 

জানু সঙ্গি বভিরান্ডি 

জানু সন্ধির ক্ষুদ্র 

পশ্চাৎ পদান্তি 

গুলু ও পদ মি 



গ্রাভীর পাকস্থলী (বহির্ভাগ যেরূপ দেখায় ) 



| 1 | 

চিত্র-_নং ২। 

ক-_মন্ননালী ক্রমশ; প্রণস্ত হইয়া প্রথম পাকস্থলীতে ্রীবেশ 
করিতেছে । 

-৬ 
শি খ-_ প্রথম পাকস্থলী, গো বা মেধদিগের মধো বিশেষভাবে দেখিতে 

পাওয়া বায়। ঢুটটী অসমান অংশে বিভক্ত | “ভা” চিত্ত 

স্কান ইভারই অংশ বিশেষ 7 এনং চিত্রে পরিষ্ষট হইয়াছে । 

-_দ্িহীর পাকস্থলী ; চারিটি পাকস্থলীর মধো ইতা ক্ষদ্রতদ ! 
€--ততীয় পাকস্থলী | 

£--চতর্থ পাকস্থলী | 

»--ভগ্ের প্রগম অংশ । 



[চত্র-নং ৩। 



| 1/০ | 

চিত লহ ৩)। 

গরুর পাকস্থলী মধ্য হতে ছেদন করিয় তিতরকার বিভিন্ন অংশ 

দেখান হইতেছে £_ 

ক-_মন্ননালী ৷ 

থ--প্রথম পাকস্থলীর 1বতিন্ন অংশ । 

5, থ চিত্রিত স্তান দ্বিতীয় বিভাগের ক্ষদ্র ক্ষুদ্র অংশ । 

গ_দ্িতীয় পাকস্তলা। 

ঠ-্ততীয় পাকল্তলা । 

উ- চতুর্থ পাকস্থলী । 

ঘ -ক্ষুদ্রান্ত্ের প্রথম অংশ ( গ্রহণী )। 

চ--পিশুনালী ও ক্লোমনালিকার গ্রহণীতে সংযুক্ত হষ্টবার স্থান। 

ন-_ততীয় পাকস্থলীর মধ্যে অল্প প্রবেশের পথ। 

প-_ প্রথম পাকস্থলীতে অন প্রদেশের পথ। 



২ ভি ] ৫ £ 

০গ্9ী-স্পাভলন্ল এ হি | 

প্রথম খণ্ড গোপালন | 

৩১০ 

গাভ্ডী ভগন্বভী ক্ষেন্স 5 

হু পুরাকাল হইতে গান্ভী হথা গো-জাতি ভারতবধে দেবহার হার 

পূজা পায়! আসিতেছে । মান্তমের হস্তে, নভ গাভী নান্তবের বর উপকারে 

ালিয়া। এবং স্বন্য ওুণের পরিচয় দিনা, সাহিত্যে ৪ লোকমুখে 

গাভারা নিজ নাম বজায় রাখিরা আাসিতেছে 1 স্রভী, নন্দিনী, কপিলা 
প্রি গাভী সম্বন্ধে ব্ছ অদ্ভুত কাহিনী শোনা বার, কিন্ত সে কথা 

ছাড়িরা দিলেও, তাহারা যে গো-জ্গাভির মধো সর্বশ্রেষ্ঠ মাসন পাইবার 

দোগ্য বলিয়াই আজ সকলের নিকট পত্লিচি্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই | 

গে!-সেব! মানুষের ধম্ম ছিল এবং বন্ধ সংখাক গাভী পালন করিবার 

শক্তি রাখা, “গোন্ধনেরত” অধিকারী ভওয়া সৌভাগ্যের পরিচায়ক ছিল । 

গো-জাতি যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহ! বৃভ ক্ষেত্রে মানবের 

ত্র সাপেক্ষ ছিল । বশিষ্ঠ নিজেই তাহার গাভীর বত্ব করিতেন, জনক 

প্রক্ততি নুপতিগণের গাতীর তত্বাবধান করিবার জন্য সময় নির্দি 

করিয়া রাখিতেন। দিলীপ নন্দিনীকে চরাইরা তাহার বরে পুত্র 

পান করিয়াছিলেন । অধিক কি আদশ পুরুষ শ্রারুষ্ণ “রাখাল বালক” 

ছিলেন । বিরাট বাজার বহু গাত্তী ছিল, গোশালার স্বতন্থ নাম ছিল, 

এবং দ্ধ্যোধনের উত্তর গোগুহ আক্রমণের বিবরণ আমরা মহাভারত হইতে 

পাইনা থাকি | 



. এখন আমাদের দেশ হইতে লক্ষ্মী ইউরোপে গিয়া আশ্রয় লাভ 
করিয়াছেন, এবং তাহার সহিত দেশের সমৃদ্ধি সকলই চলিয়া গিয়াছে । 

আমাদের দেশের সুরভি কপিল! প্রভৃতি এখন আয়ারসায়ার “ফ্লোরা” 

সর্টহর্ণ “রেড চেরী” প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । জাসি, 

গরণসি, ডিভন গাভী এখন জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 

সে ষত্ব গিয়াছে, সে সেবা শ্রশ্ধনা গিরাছে, তাই এখন আর “গোর্টে 

স্থণীলা কপিল! ধের নদীতে “বাণ তুলে না, সবই লোপ পাইরাছে । 

তাহা হইলেও হিন্দুর নিকট গাভী দেবতা, এখনও বৈশাখ মাসে হিন্দ 

বালিকার! গোয়াল পুজ। ভগবতী পূজা করিয়া থাকে ; এবং কাত্তিক মাসে 

গোষ্ঠাষ্টমীর দিন নিষ্ঠাবান গৃহস্থ গোয়ালাগণ স্বহস্তে গাভীর গলায় মাল! 
পরাইয়া তাভার মচ্চনা ও সেবা করিয়া থাকে । 

গোজাতি মানবের বহু উপকারে আাসে বলিঘ্াই তাহার 'এত আদ্র 

এত্ত ভক্তি । হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত সকল রকম ক্রিয়া কন্মে দো ঢগ্ধ, 

গোময়, গোমুত্র ষে নানা রকনে ব্যবহারে আসে । গোতগ্ধ এবং গে! হদ্ধ 

ভইতে উৎপন্ন ড্রবাদি ঘত, ছানা, দধি, মাখন প্রভৃতি অন্ুযা-দেহের সর্বা- 

পেক্ষা পুষ্টিকর থাঘ্য । মাত হদ্ধের স্থান অপিকার করিবার পক্ষে গোছগই 

এক মাত্র উপবোগী খাগ্, অপর ভগ্ধ ঘাস! উপযোগী বলিরা জানা আছে, 

তাহা নিতান্ত ভম্প্রাপা । 

গৃহস্থ গাভী পালন করিলে বিশেষ লাভবান হয় । আজকাল নিশ্ুদ 
দুগ্ধের অভাবে শিশুর আকাল মৃত্ার সংখা] উত্তরোন্তর বাড়িয়াই বাইতেছে, 

জাতি দুর্বল ভইয়! পড়িতেছে । ঢুষিত দগ্ধ নানারপ রোগ বিস্তারের 
স্থবিধ! করিয়। দিতেছে । গৃহে গোপালন করিলে কেবল মাত্র বে নুঙ্গতে 

বিশুদ্ধ ছুপ্ধ পাওয়া! যায় তাহা নভে, হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা বায় যে 
গাভীর ডগ্ধ হইতে গোপালনের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হ্য়। উপ্রস্থ গোমর 

প্রভৃতি সার গৃহস্থকে লাভবান করে । 



৬) 

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ বলিয়। চাষের জন হলদের একান্ত প্রয়োজন । 

বিদেশে চাষের জন্য বাষ্প চালিত যে সকল য্ধের উদ্ভাবন হইয়াছে তাহা 

আমাদের পক্ষে কতদূর উপযোগী হইবে তাহার স্থিরতা নাই। রব্নপ 
বাম্প চালিত হালের আমাদের দেশে 'প্রচলনের ৭ নানারূপ অন্তরায় মাছে । 

মামাদের এই দরিদ্র দেশে গোশকট একটী তি প্রয়োজনীয় যাঁন। 

বে সকল পণে কোনও রকম যানের যাতায়াতের বিশেষ অস্থবিধা মাছে, 

সে সকল স্থানে গোশকটের যান্ভায়াতের সুবিধা হইয়। থাকে এনং অপেক্ষা- 

রুত সুলতে হয়| কোন কোন জাতীয় গরু অতান্ত জ্ুত গমনে ও সনর্থ । 

নান্্রাজে গোযান কলিকাতা ও মফঃম্বল সহরের তৃতীয় শ্রেণীর অশ্বমানেব 

গায় ব্যবজত ভয়। যুদ্ধে মাল টানিবার জন ভারবাহী পশ্দিগের 

মধো গো অন্যতম | 

গোময় ও গোমূত্র মানবের পক্ষে বিশেষ উপকারী নন্ক। কথিত আছে, 

লক্ষ্মী গো-দেহে মাশ্রর লাতের বাসনা জ্ঞাপন করিলে ব্রঙ্গা ভ্তাহ্থাকে গোমন 

ও গোমুত্রে মাশর় গ্রহণ করিতে বলেন। লক্ষ্মী তপাস্থ্ ললিয়া তাণ 

আশ্রয় লন | বাস্তবিকই গোমর ও গোমূত্র বে জঘিতে পড়ে তাভা লক্ষ্মীর 

মাবাস ভূমি বলিয়া গ্রহণ করা যাতে পারে । সাব হিসালে গোময অতি 

মূলাবান্ দ্রব্য । গোমুত্র ও গোশালা ধোয়া ময়লা! ভল ও উতকুষ্ট সার। 

'দাম অত্যন্ত অল্প হইলেও, জমির উর্ধারা শক্তি বুদ্ধি করিতে কোনও 

ম্লাবান্ জার অপেক্ষা! হীন নভে । 
জ্বালানি রূপে ঘুঁটের বন্ধ প্রচলন বিদ্যমান আছে | ““পোরের” ভাত 

রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
গরু মরিয়। গেলে হিন্দুরা তাহা ফেলিয়া দেন, আর কোন কাষে বাবার 

করে নাঁ। কিন্ত বিদেশ হইছে ফিরিয়া আসিয়া, & মৃত গরু হিন্দু গ্ুভের 
সকল স্তানেই নানা ভাবে আদরে স্তান পায়, তখন তাহাদের নম্পশ্তা 

দৌষ পাকে না। যাহার! ক্ষুদ্র রুহ সকল দ্রব্যেরই মূল্য সোবে, 
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পাভারা ন্তান্ত বক জিনিষের মধো জুতা, ব্যাগ, ছুরির বাট, বোতাম 

শিশ্ন খেলনা, ভাত, শিরীষ, চর্দি, উধধ প্রভৃতি পাঠাইয়া। আমাদের 

দেশ তইন্ডে অর্থ লইয়া বায়। অধিক কি, গোহাড়ের কয়লা, চিনি 

পরিঙ্গার করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী । সেই পরিষ্কার চিনি না 

হইলে আমাদের দিন চলা দায় ভইয়া পড়িয়াছে । মুত গরুর হাড় মে কও 

মর্থ গান করিতে পারে তাহা--চিংডিভাটা হাড়ের কল না সওয়ালেস 

কোম্পানীর বেলিয়াথাটাতে ভাড়ের কল দেখিলে বুঝিতে পার। যায় । 

ণরু যে নানা উপায়ে আমাদের ভিতসাধন করিতেছে তাহ! দেখান 

আামাদের উদ্দেষ্ত নভে । গো-জাতির মে অবনতি ঘটিয়াছে সে বিষয়ে 

সন্দেহ নাই | গে-জাতির আবনতি নে ভিন্দুর জাতি তিসাবে অধঃপতনের 

একটা প্রধান কারণ, ভাভা অবশ্থাই স্বীকার করিতে হইবে । আমরা 

সেই আবনভির গতি রোধ করিয়া, অধঃপতন হইতে কি করিয়া রক্ষা 

করিত পারি, ভাভাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত । 

সুষ্ঠ সবল দেহ ন! ভইলে তাভাতে একটী সুস্থ কাধ্যক্ষম মন ধারণ 

করিলার শক্তি থাকে না। অসুস্থ দেহের জন্ত বলকারক ও দেহের 

পুষ্টিকারক খাদ্য প্রয়োজন । খাঁটী ভগ্ধই শরীরের সকল অভাব দূর 
করিয়া দেস্ পুষ্ট করিতে বিশেষ উপযোগী । স্থাস্থ্যোক্লতির কথা বলিতে 

গেলে শিশুকাল হইতে যাঙ্কাতে বিশুদ্ধ গো-দুপ্ধ পান করিতে পারা বায় 

সেই দিকে লক্ষা রাখা উচিত। 



( ২) 

পোজাভ্িক্ অন্বল্াভিন্ত্র শ্গাল্্ল। 

গোজাতির অবনতির সভিত গোসংখ্যারও থে হাস হইতেছে সে বিষয় 

সুনিশ্চিত । বিদেশে রপ্তানি, দেশে গোহত্য।, মহামারী দ্বার! সংখ্যার হাস 

সংঘটিত ভইতেছে । 

এই সকলের প্রতভ্যেকটার' বিষয়ের দিকে লক্ষা রাখিয়া! ধীরে বারে 

অগ্রসর হইলে ভবিষ্যতে সংখ্যার ভাসের গতি প্রতিরোধ করা ভঃসাধা 
হইবে না। 

গো-জাতির যে অবনতি ঘটিদ্নাছে তাহ] সুনিশ্চিত । তাহা ষে কত গুলি 

মিবাধ্য কারণে ঘটিতেছে, তাহার ও স্তংল কারথগুলি এ স্মলে বিবেচনা 
করিতে হইবে । 

যে দেশে গোজাতির এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল সে দেশে এত 

অবনতি হওয়াতে বিচারণীল মান্্ষ মাত্রেরই নিকট ইহা একটী সল্তার 
বিবয় ভইয়া দাড়াইয়াছে। 

সকল প্রকার দ্রব্যেরই মুল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রচুর ও উন্তম 
খাছ দ্রব্যের অভাব, গোঙ্জাতির মবনতির একটী প্রধান কারণ । গ্নোচারণ 

ভূমি সকল আবাদ জমিতে পরিণত হওয়াতে গোজাতির ষে সামান্ঠ ব্যায়াম 

করিবার ও প্রচুর কাচ। ঘাস জন্মাইবার সুবিধ। ছিল ত]হ! একেবারে লোপ 

পাইয়াছে। নির্দিষ্ট স্থানে বাধা থাকিবার জঙস্ক হ্থাস্থ্য ভানি ঘটিতেছে, 
গ্রহস্তকে গোসেবার 'জন্য অধিকতর পরিশ্রম ও সময় ক্ষেপণ করিতে 

হইতেছে । গোচারণ মাঠের অভাবে গরুর খাস্তের অনটন হেতু -গৃহস্থকে 
তাহাদের জন্য ব্য়ন্ডায় অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইতেছে ।- 

জমিদার এবং অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণের গো-রক্ষা! সম্বন্ধে এখনই বিশে 
মনোযোগী জওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে নচেৎ পুস্তকের পাতায়.গাতীর 
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প্রতিকৃতি দেখিয়৷ গোজাতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইবে । দেশে দারিদ্র্য 
বৃদ্ধিপাওয়াতে লোক নিজেই বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, এবং গরুর প্রতি 
মনটা বত লইতে পারিত সে বিষয়ে বিশেষ শস্ুবিধা ঘটিতেছে। এ দেশে 

লোকে নিজেদের স্বাস্থা-রক্ষাতেই বিশেষ অমনোযোগী, এবং গৃহপালিত পশুর 
স্বান্োের প্রত্তি একেবারে উদ্দাসীন থাকে । চাষীর মধো অজ্ঞতা এবং 

তাহাদের অবনতি, চাষের গররও অবনতি ঘটাইতেছে । একটী সুস্থ সবল 

বলদ আক্তকাল প্রায়ই দেখা যায় না । গোজাতির উন্নতি বিষয়ে অমনো- 

সোগিতা ও অজ্ঞত| তাহাদের অবনতির একটী বিশেষ কারণ । সুপ্রজনন 

ব্ষিয়ে কাহারও লক্ষা নাই, সাধারণতঃ নলহীন রুগ্ন বুষ দ্বারা যে গোবৎস 

উৎপন্ন হয়, তাহা ও বলহীন ও ল্লায়ু হইয়া! থাকে । প্রজননের উপযুক্ত 

বমের অভাবে গোজাতির সর্বনাশ সাধিত হইতেছে। 

অনুপযুক্ত নিকুষ্ট ষণ্ডের দ্বারা বার বার গভোঁৎপাদনে উৎকৃষ্ট 

ন্ছক্ষীরা গাতীও হীন জাতি হইয়া পড়ে। ঢুপ্ধের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে 

হাস হইয়া পড়ে। ফলে অতি যত্বের গাতী হতাদরে নষ্ট হইয়া যায় 

পিরা-পোলে আশ্রয় পায় অথবা কসাই হস্তে পতিত হুইয়৷ অকালে 

প্রাণ হারায় । 

সহর ও তাহার নিকটবর্তী স্থান সমূহে ফু'কা! ব্যবহার দ্বার! সর্বাপেক্ষা 

অধিক পরিমাণ দ্ৃপ্ধ পাইবার আশায় গোরালার! গাতীত্র সর্বনাশ করে। 

্ সকল গাভী তত্র স্বাস্থ্য হইয়া পড়ে ও গর্ভ ধারণের অনুপযোগী হইয়া 
যায়, তখন তাহাধা কসাইকে বিক্রয় করিয়। ফেলে । ফলে অনেক তাল 

গাভী অকালে নিহত হয় । 

ফুকা ব্যবহার আইনের চক্ষে অপরাধ, কিন্ত তাহা নিবারণের পক্ষে 

আইনই যথেষ্ট নহে ; যে সকল স্থানে গোয়ালার! গাতী রাখে সেখানকার 

লোকের বিশেষ দৃষ্টি রাখ! উচিত, এবং প্রয্নোজন হইলে পুলীশের সাহাব্য 

গ্রহণ করিয়া দোষীকে সাজ! দিবার বাবস্থা কর! ভাল । 



. ৭ 

কলিকান্ত! বা অন্তান্থ সহরে যে সকল গোয়ালারা তুগ্ধ বিক্রয় করে 

তাহারা গোসংখ্যার হান ও তাহাদের হীনজাতীয় করিবার পক্ষে 
বিশেষ দাদী । তাহার! সবংসা গাতী বিক্রযর করিয়া বসকে বিনা 

আভারে মারিয়া ফেলে । তাহাতে তাহাদের বংসকে খাইতে দিবার খরচ 
বাচিরা মান্ন। একটী মরা বাছুর গাছে তুলিয়! রাখিয়া দোহনের সময় 

সেইটীকে দেখাইয়। দোহন করিয়া থাকে । অনতিকাল পরে সে ব্যবসা 
চালাইবার জন্ পুনরায় গাভী ক্রয় করে, এবং পুর্ববোক্ত ভাবে নষ্ট করিয় 

ফেলে । ইহা! ব্যবসা! নহে, ইহা! গাভীর এবং'সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সর্বনাশের 

মূল। মুক পশু গুলির অভিশাপ তাহাদিগকে ক্রমশঃই সর্বনাশের দিকে 
লইয়া যায় এবং গোয়ালারা ও দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত হইয়! ইহলোকে নানারূপ 
ছদ্ধশা এবং পরলোকে অনন্ত নরক ভোগ করিয়। থাকে । 



0৩১ 

পোক্ল্ষাল্ উপপাস্ত। 

গোজাতিকে অবনতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা একটী গুরুতর বিষয় ! 

বাষ্টির চেষ্টায় তাভা হইবার নভে; এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই 
জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার একটী প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

জ্ঞান বিস্তারের সহায়তার জন্য গ্রতোক জেলাতে শিক্ষিত গোচিকিত- 

সক রাখার বাবস্থা কর! আবশ্তক | এ সকল চিকিংসকগণ গ্রাম ভইতে 

গ্রামান্তরে গিয়া গোপালন, রক্ষণ, চিকিংসা প্রভৃতি বিষয় সাধারণের মধো 

সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া' দিবেন। অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীদের সাহাযো 
সুলভ সহজ প্রাপ্য গরুর খাস্ভ উৎপাদন করিবেন এবং কোন গরুর কি খাস্ছ 

মধিক মাত্রায় প্রয়োজন, খাগ্যাদির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ এই সকল নিময়ে 

সাধারণের মধ্যে জ্ঞান দান করিবেন । সংক্রামক রোগের বিস্তার নিবারণ, 

চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন এবং কলিকাতা! রাইটাস” বিল্ডিংস 
স্কিত সরকারী গোচিকিৎসকের সাহায্যে এই সকল জ্ঞান বিস্তারের বানস্ঠা 

করিবেন। 

গোহত্যা ভারতের গোজাতির সংখ্যা হাস করিতেছে । সেজন্া মে 

সকল গাভী সম্তানব্তী হইবার সম্ভাবনা আছে, স্থুস্থ সবল কায় বুষ 

ও বলদ প্রভৃতি হত্যা নিবারণের জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক । এ বিষয়ে 

এক পক্ষে যেমন সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, 
অপর পক্ষে সাধারণের মধ্যে এ প্রকার গোহত্যার কুফল বুঝাইয়া দিয়া, 

এ সকল গোবিক্রয় যাহাতে না হয়, সে দিকে চেষ্টা করিতে হইবে । 

সাধারণের মধ্যে চেষ্টা করিয়া গোচারণ ভূমি সংগ্রহ করিতে 

হইবে। এ বিষয়ে ভূম্বামী এবং রাজপুরুষদের সাহাধ্য গ্রহণ করা 
একাস্ত প্রয়োজন, অন্যথা গোচার্ণ ভূমি পাইবার আশ! করা বৃথ! । গোচারণ 
ভূমির উপকারিতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই , তথাপি এঁ বিষয়ের আরও জ্ঞান 



বিস্তার করা প্রয়োজন । আয়র্ধেদ মতে, দিবারাত্র যে গাভী 31৮ 

থাকে, তাহ! অপেক্ষা স্বেচ্ছাবিভারী মর চগ্ধ বগুণে শ্রেষ্ট এমন কি 

তাহার গোময় ও বনু প্রকারে গুণশালী হয় 

গোচারণের জন্য অধিক পরিমাণ জমি রাখা সম্ভব না হইসে 

পারে, কারণ সেই পরিমাণ জমিতে ধান, পাট বা আন্ত প্রকার শস্সাদি 

,উতপাদন করিয়া অতিরিক্ত লাভবান হওয়া অসম্ভব নহে। ভপাপি 
গোচারণের জন্য কতকটা জমি নিদিষ্ট রাখ! একান্ত প্রয়োভন ৷ সে জন 

ষদি জমির পরিমাণ শল্প হয়, তাভাও করা উচিত ॥ মামেরিকা, 

ইংলগু প্রভৃতি দেশে আবাদ জমির ১১১ অংশ জমি গোচারণ্রে জগ 
ফেলিয়। রাখে । 

গুহে গরু পালন করিলে ভাভার ঞাঠি ত বিশেষ যত্বশীল হইতে ভয়। 

অধিকাংশ গো অযত্বে অনাদরে নষ্ট ভইয়| যায়। সামান্ত মাত্র লক্ষা 

রাখিলে প্রত্যেক গাতীরই কিছু না কিছু তুপ্ধ বৃদ্ধি করা যায়, বলদ সুস্থ 

ও বলশালী হয়। শভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে গোজাতি, যে কোন 

রকমে নিজের ব্যয় নির্বাহ করে। যদি কোন বিশেষ লোকের নাড়ী 
গাভী রাখিবার পক্ষে অন্ুুবিধা থাকে আপন বাড়ীতে গোপালন করা 
অপেক্ষা পরিচিতের মধো একটী সাধারণ গোশালা স্থাপন করিয়া নিজেদের 

তত্বাবধানে পরিচালিত করিয়া সে স্থান হইতে ঢগ্ধ সংগ্রহ করা বাইতে পারে | 

এই প্রকার সমবায় প্রথায় গোপালন করিলে, গাভীর দুগ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে, 
পালকের উপর বিশেষ ভার পড়েনা, অনেকগুলি গাভী রাখার পক্ষে টচ্া 

একটা বিশেষ সুবিধা । পক্ষান্তরে, গাভীর ছদ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে বাানে 

কেবল মাত্র প্র প্রকার গাতী পালন করা যাইতে পারে, এমত গোশালা 
স্থাপন করা সম্ভব হইলে, সমাজের বিশেষ উপকার হয়। একটা নিদিষ্ট 
হীরে ব্যয় গ্রহণ করিয়া, বংস প্রসব করিলে গাভীকে গোস্বাীর হস্তে 
প্রত্যর্পণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলে তাহাতে উভয়েই লাভবান হন। 



ত্০ 

গোজাতির পীড়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় । অধিকাংশ সময় 

সামান্ত সামান্ত রোগের দিকে লক্ষা রাখিলে, মহামারীর হাত হইতেও রক্ষা 

করা! যাইতে পারে। অনেক স্থলে সামান্য সামান্ত পীড়ার কারণে 

গাভীর দগ্ধ কমিয়া যায়, এবং বহুদিন পালককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 

চাষের গরু, অসুস্থ দেহের উপর হাল টানিয়! বহুদিন অকর্শুণ্য হইয়া 

পড়িতে পারে । 

গোজাতির পীড়া ও চিকিৎসা! সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান গোপালকের জানা 

শাবপ্তক, এবং এ রূপ শিক্ষা বিস্তার গোজাতি রক্ষা করিবার একটা উপায় 

বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্বে গ্রামে গ্রামে বহু প্রবীণ লোক 

পাওয়! যাইত ধণহারা মানুষের চিকিৎসার সহিত গোঁচিকিংসার জন্য সাধারণ 

গাছ গাছড়ার উধধ বিলক্ষণ জানিতেন । সে সকল লোক এখন দেখা 

বায় না, কাজেই এই শিক্ষার বিস্তার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 

প্রজনন দ্বারা গোজাতির উন্নতি সাধন করা বিশেষ কষ্ট বা ব্যয় সাধা 

নে । সেবিয়য়ে সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত। পূর্বে আমাদের দেশে 

শ্রা্ধ উপলক্ষে যে ধর্থের ঘড় ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তাহাতে প্রজননকারী 

ষণ্ডের অভাব সুন্দর রূপ দূর হইত। ধর্দের ষাঁড় নির্বাচনে সে কালের 

লোকের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে 

বলিষ্ঠ সলক্ষণযুক্ত বসকে নির্বাচন করিয়া মৃতের আত্মার কল্যাণের 

নিমিত্ত ও সমাজের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত করিয়। ছাড়িয়া দেওয়া হইত, 

তাভাতেই সমস্ত গ্রামের গোজননের অঞ্জব মিটিয়া যাইত। এখন এ 

সকল ধাড়কে রক্ষা করিবার কোন উপায় না থাকাতে তাহারা লোপ 

পাইতে বসিয়াছে। বদি কেহ তাহাদের লইব্া আবন্ককমত কর্মে নিষুক্ত 

করে আইনের 'চক্ষে সে দোবী নহে। ইহাতে সমাজের সমূহ ক্ষতি 

হইয়াছে। 
যখন পুনরায় ধর্শের-যঁড় রক্ষা করিবার উপায় নাই, তখন এক 



১৯ 

স্থানের লোক মিলিয়' বাহাতে গ্রামের সমস্ত গাভীর প্রয়োজনানু 

এক বা ততোধিক বুষ কেবল প্রজননের নিমিত্ত ব্যবহার করিতে পারেন, সেই 

ব্যবস্থ। মচিরে করা উচিত । প্রত্যেক জননের নিমিত্ত একটা মূল্য নির্ধারণ 

করা ভাল, নচেৎ এ প্রকার যণ্ড পালন বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া! পড়ে । মূল্য 
লইয়া জননের জন্য বৃষ ব্যবহার করিতে দেওয়া আপাত পক্ষে রচিবিরুত্ধ 

হইতে পারে, কিন্তু গোজাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে এ 

বাব্স্থা করিতে হইবে । 



৪ ) 

গোক্শক্িচিশ্র্যা 

আমাদের দেশে যে সংখ্যক বৃষ, বলদ ও গাভী আছে, তাহাদের 

উন্নভি-বিধান করিতে পারিলেও অনেকট। কাজ অগ্রসর হয় । সংখ্যাধিকাই 

অধিকতর লাভের নহে । ত্াভীতে কর্েকটী অসুবিধা ঘটে। নমল্প 

খাক হইলেও বলদ বা গাভী যদি উৎকৃষ্ট জাতীয় হয়, তাহা বহুসংখাক 

বল নিকৃষ্ট জাতীয় বলদ বা গাভীর সহিত তুলনায় এক ক্ষেত্রে পরিশ্রম ও 

পর ক্ষেত্রে তপ্ধ দান করিতে সক্ষম । মন্ন সংখাক পম্চ হইলে স্থান মল্গ 
লাগে, আহার পরিমাণে কম হইলে চলে, এবং সেবার জন্ত অল্প সময় € 

পরিশ্রম লাগে । মভামারী প্রভৃতি রোগ হইলে অল্প সংখ্যক পশু স্থানান্তর 

করিবার পক্ষে সুবিধ! হয় । 

জাতির উন্নতি করিতে হইলে বসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, কারণ 

শিশুই জাতির জীবন, জাতির শক্তি । সমাজের কল্যাণ, ও অকলাণ 

তাহাদেরই ক্ষতি বৃদ্ধির দিক দিয়া শাঘাত করে। 

প্রথম হইতেই বৎস রক্ষার দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। সেজন 

গাভী প্রসব হইবার পর হইতে যাহাতে বস কোন ব্যাধি প্রভাতি 

দ্বার ভুর্বল হইয়া না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্র্গব 

হইবার পর দশ দিন গৃহের শিশু বালক বালিকার জন্য এঁ দুগ্ধ ব্যবহার ন। 
করাই ভাল, সে সময় তগ্ধ অত্যন্ত গা থাকে। কিন্ত সমস্ত দ্ুপ্ধ বসকে 

পান করিতে দিবে না, তাহাতে হুপ্ধ পরিপাক না হইলে অজীর্ণ রোগ 

আনন্লন করে। 
: প্রসবের পরে বৎস উঠিয়৷ ্লাড়াইবার পর, তাহার দেহ হইতে এক 

ইঞ্চি পরিমাণ রাখিয়া নাভীতে একটা সুতা বাধিয়া ধারাল ( জলে পূর্বে সিদ্ধ 
করা) কাচি দিয়! নাতিচ্ছেদ করিয়া! টিংচার আয়োডিন দিয়া দিনে 
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নাভি বিশেষ বড় থাকিলে তাহার দ্বারা শরীরে বনুপ্রকার রোগ প্রবেশলাত 
করিতে পারে। 

বংস দেড় মাসের হইলে, াহাকে অন্যান্ত খাদ্য দেওয়! বাইতে পারে । 
ইমাস পধ্যন্ত গাভীর একটী বাটের চুধ বসকে পান করিতে দিতে হয়, 
তাহার পর উপযুক্ত পরিমাণে ফেন ঝ৷ ক্ষুদ সিদ্ধ, কাচা কচি ঘাস প্রভাতি 
গ্লচ্চনে দেওয়া যাইতে পারে। পুরাকালে খবিগণ, বৎস যথেষ্ট পান 
করিবার পর যে ছুপ্ধ অবশি্ধ থাকিত তাহাই বাবহার করিতেন । 

গোবৎসকে দৌড়াদৌড়ি করিতে দিবার সুযোগ দেওয়! আবশ্যক | 
একমাস পধান্ত বাছুর”ক বাধিয়! রাখিতে নাই, শরীর সুস্থ রাখিবার জন্ট 
জন্ম তইতেই সংস্কার তাহাদিগকে লাফালাফি করিবার প্রবুন্তি দিয়াছে । 

গাভীর জন্য পালককে বিশেষ সতর্কতা অবস্বন করিতে ভয়, তাহার 
কন্ঠ বতটা বত্ব লইতে হয়, অন্য পক্ষে ততটা না হইলেও চলে। অল্প 
নত্রে গাভীর গপ্ধের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। 

দাহাতে স্বচ্ছন্দে আহার ও ভ্রমণের সুযোগ পায়, সেই প্রকার ব্যবস্থাই 
করা বিধেয়। গাভী ধত কম বাধা থাকে ততই তাহার পক্ষে মল । 

গর্ভাবস্থায় গাতীর ঘত্ব একটু বিশিষ্ট প্রকারের হওয়া উচিত। যাহাতে 
প্রসব বিনাকষ্টে সম্পর হয়, সেক্তন্স পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা 
দরকার, তাহাতেই অধিকাংশ সময়, প্রসবের আন্ষঙজগিক বিপদের হাত 
হটতে রক্ষা কতা যাইতে পারে । সেজন্ত গাভীর প্রতি অতিরিক্ত বত্ব 

লইবার- কারণ নাই ; ইহাতে -াহাদের স্বাভাবিক স্থুবিধাগুলি অন্তহিত 
হইয়া যাইলে অধিকমাত্রায় মানুষের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয । 

প্রথন ছয় মাস সাধারণ ভাবেই -আহারাদি চলিবে, এবং সাধারণ 
পরিশ্রম হইতে বিরত করিবার প্রয়োজন হয় না। গর্ভাবস্থা যতই অগ্রসর 
₹ইতে থাকে, ততই গাতী যাহাতে শান্ত ভাবে থাকিতে পায় সেদিকে লক্ষা 
রাখ প্রয়োজন | গর্ভবতী গাভীকে যাহাতে সন্ত কোন গাতী বা বৃষ বিরক্ত 
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না! করে লে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। বুষসঙ্গ এ অবস্থায় একেবারে 

নিষিদ্ধ । ছয়মাস গর্ভাবস্থা হইতে প্রসব কাল পধ্যস্ত গাভীকে আর 

গোচারণে না পাঠানই ভাল । তবে ব্যায়াম একেবারেই বন্ধ করা ভাল 
নহে ; বস্তুতঃ অধিক মাত্রায় ত্র বা একেবারে অযত্ব, উভয়ই গর্ভশ্রাব 

ঘটাইতে পারে । 

আহারাদি বিষয়ে প্রথম কয়েক মাস বিশেষ যত্ব না লইলে9 চলে। 
এমন কি, অতি সাধারণ আহারই উপযুক্ত | এ অবস্থায় গাভীর জন্ট 

বিশেষ ব্যয় করার কোন প্রয়োজন হয় না, তাহাতে মোটের উপত্ন পালককে 

ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয। কিন্থু গর্াবস্তা তই অগ্রসর হইতে গাকে 

আহারাদি বিষয়ে 'ও দৃষ্টি প্রথর ততই রাখিতে হয় । ““ছাভাধরা” বাঁ মপিক 

&তলযুক্ত থান্চ একেবারে উল যতদূর সম্ভব টাটকা সভজপাচা 
খান দেওয়া বিধেয় । অধিকমান্রায় মাহার হেতু গাভীর দেহ ফুল ভইভে 

থাকে, তাহাতে প্রসবের বিদ্ধ উপস্থিত করিতে পারে । নিন্মীল পানীয় 

জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া উচিত, এবং প্রখর রৌদ্রে বা হিমে থাকিতে 

দিবে না। 

প্রসব বেদন! উপস্থিত হইলে, অপ্ক্ষোকৃত অন্ধকারমর স্থানে থাকিতে 

দিবে এবং লোক তামাসা দেখিবার জন্ক মাসিয়া যেন ভিড় না করে, এনং 

কোন রকমে যাহাতে বিরক্ত না করে: সে বিষয়ে লক্ষা দক়কার । 

ফুল না পড়া পর্ধ্যস্ত কোন রকমে বিরক্ত করিবে না। বদি ফুল 

পড়িতে বিলম্ব হ্য়, তবে অল্প ওজনের একখণ্ড ইট ব অন্ঠ জ্ব্য নাড়ীন্ডে 

বাধিয়। ঝুলাইয়! দিতে হয়, বিলাতে মেমেদের নূতন জুতা 'বীধিয়া "দেয় । 

ওজন যেন খুব বেশী না হয়। যদি ২৪ ঘণ্টার মধো 'ফুল না পড়ে ভবে 

গোচিকিৎসককে সংবাদ দিয়! আনাইয়া ব্যবস্তা-করিবে। 

প্রসবের পর গুড় একসের, দেশী মদ ৪ আউন্স, ' ম্যাগ সল্ফ 

আধ পাউগ্ু, শুঁঠ 'আধ আউন্স, ছু পাইট গরম জলে সিদ্ধ করিয়া! ভই ৰারে 
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খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। গাতীর প্রন্থুতি অবস্থায় কোনরূপ রোগ 
আসিতে পারে না অথবা গুড়, ধান ও বাশপাতা৷ সিদ্ধ করিয়! দেওয়া 

যাইতে পারে। 

যদি গর্ভভ্রাব ঘটে, তাহা হইলে ফুল প্রড়তি স্থানান্তরে লইয়া গিয়া 

পুতিয়া ফেলা ভাল। গাভীর যোনিদ্বার প্রভৃতি বিশেষ ভাবে ধোয়াউয়া 
দিবে। পুনরায় গর্ভ ধারণের সময় উপস্থিত হইলে যাহাতে উপযুক্ত বৃষ 

দ্বারা গর্ভোৎপাদন হয় সে বিষন্ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

মনেকের ধারণা আছে, জননকারী ষণ্ডের আহারাদি বিষয়ে লক্ষণ 

করিবার কিছুই নাই, কিন্তু সেটা একটী ভ্রান্ত ধারণা । একটা বুষই গ্ররুত 

পক্ষে পালের অর্দেক । পেশী ও অন্ঠি যাহাতে সবল হয়, তাহাদের সেই 

রকম আহার দে ওয়াই যুক্তি যুক্ত । 

স্বেচ্ছ! বিচরণ ষণ্ডের স্বান্তা রক্ষার একটা প্রধান 'ঙ্গ। সকল সয়ে 

ভাভা সুবিধা হইয়া উঠে না । সে ক্ষেত্রে খুব লম্বা রজ্জ, দ্বারা! বাপিয়। 

ভাহার ষথাসম্ভব বিচরণের সুবিধা! করিয়া দিবে । 

বুষের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাহার দেহের 

লাহাহঃ কোন পরিবর্তন ঘটিলে, কারণ নিদ্ধীরণে বত্ববান হইতে হইবে । রোগী 

না অসমর্থ বণ্ড দ্বার! গর্ভোৎপাঁদনে তাহা অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং 

বংসও ভর্ধল হয়। 

ণ্ড পালনে একটী বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যাহাতে সে তাহার 

গালককে বিশেষ ভয় করে। 'অধিক মাত্রায় শাসনের বিশেষ প্রয়োজন না 

গাকিলে ও, প্রয়োজন মত শাসন, অল্যান্ত পশুর হ্যার, সেও মনে রাখে। 

এ বিষয়ে হত্্বান হইতে হয়, তাহা না হইলে একটী বলবান্বৃষ পালনা 
করা বিশেষ বিপজ্জনক হইয়। পড়িতে পারে । 

চাষের জন্য বলদ প্রয়োজন । পূর্বেই বল। হইয়াছে, অল্পসংখ্যক হইলে ও 

যদি সুস্থ ও সতেঙ্গ বলদ হয়, তাহাতে বনু সুবিধা আছে । বাছিয়! ইলনার 
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সমর উপপুক্ত পুংবৎস লইয়ী তাহাকে বলদ করিয়া লওয়া ভাল । বাজারে 

কেনা অপেক্ষা উতর জাত্তীন্ন.. গোবতস সংগ্রন্ করিয়া! বলদ করিয়। ল ওয়া 

বিশেষ লাভজনক । 

বলদ করিতে হইলে তিন হইতে ছয় মাষের মধো করাই উচিত। 

বদি কোন কারণে বুষ দ্বারা হল চালনা করা প্রয়োজন হয়, তাহ। হইলে 

ভাঙার নাকের মধ্যে ফুটা! করিয়। একটা ভামার মাংটা পরাইয়া লইবে, 
ভাভাতে প্। বেশ কর্মঠ থাকে । 

সবল রাখিবার জন্ত নিম নত আহার বিশেষ প্রয়োজন । পরিশ্রম 

কৰিছে হয় বলিয়া, বলদের ব্যায়ামের আর স্বভন্ধ ব্যবস্থা প্রয়োজন 

করেনা, তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন সুবিধা করিয়া দিতে হয়। মাঠে 

পরিশ্রম কালে মুক্ত বাষুর মার অভাব থাকেনা, বিশ্রামের স্থান যাহাতে 

স্রপরিদ্বত হয়, সেই ন্ষিয়ে লক্ষা রাখিবে। অন্তান্ত পশড অপেক্ষ। 
নলদের পানীয় জল আরও প্ররোজন । 



( ডে ) ৃ 

ভ্ঞান্সতেল গে-জাতি ও গো-ন্সির্বধাক্রেন্ন। 
ভারতের নানা প্রদেশে নানা প্রকার গরু দৃষ্ট হয়। আকৃতি গত 

বৈষম্য স্তানের বিভিন্নতা হেতু সকল দেশেরই গরুতে দেখিতে পাওয়া 

নায়। বিভিন্ন গাভীতে ভগ্ধের পরিমাণ 9 গুণের ষথে্ই তারতম্য অতোছ 

কোন কোন গাভীর ঢগ্ধে মানবদেহের পুষ্টিকর অংশ বথেষ্ট পরিমাণে 

ঘাকে অথচ ছগ্ধের পরিমাণও বিশেষ অল্প নহে, পালনের পক্ষে সেই 

রূপ গাভীই (প্রশস্ত । ভাল চালান প্রস্থতি পরিশ্রম মিদ্ধ কাধের 

কত বলশালী বলদ প্রয়োজন । সংখায় অনেগুলি গাভী অপেক্ষা 

আল সংখ্যক গানী নাশারা পরিমাণে অধিক এবং গুণশালী চগ্ধ দান 

কারে সেইবূপ গান্তী পালন কর! বিধেয় । গো নির্বাচনের উপর গুহস্থের 

লাভ লোকসান নির্ভর করে। নিরুষ্ট জাতীয় গাভী পালনের ব্যয় ভার 
গুরু হইয়া পড়ে। সেক্তন্ত অধিক মলোর উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী সংগ্রহ 

কর! উচিত । 

পালক লানুনান্ হইতে ইচ্ছুক হইলে, বাঙ্গল। দেশের নিজস্ব গাতী বা 
বল ছারা কোন প্রকারেই তাহ৷ সম্ভব হইতে পারে না। ইহারা মাকারে 

ক্ষুদ্র ও জল হাওয়ার গুণে অপেক্ষাকৃত শীর্ণ হয়। পালকের বন্ধে অবথ 

কোন কোন গাভী বা বলদ সুশ্রী হয়, কিন্থ তাহ! দ্বারা বাঙ্গলার গোঁজাতির 

বিচার করা চলেনা । বাঙ্গালীর গাভীর সি ভিন্ন প্রদেশীয় বণ্ডের সংযোগে 

দে সম্থান হয় তাহা বিশেষ উপযোগী । উপযুক্ত জননের ফলে যে জাতির 

উন্নতি হয় তাহ! পরে বিশদ ভাবে বধিত হইবে । 

রেঙ্গ প্রড়ৃতি যানের দ্বার! যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে এখন বাঙ্গল। 

দেশে নান! প্রদেশ্নীয় গো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । তাহাদের মধ্যে 

কতকগুলি বাক্লার জল হাওয়া বেশ সহা করিতে পারিতেছে এবং বাঙ্গলার 
হ 



১৮ 

উপযোগী হইতেছে। কিন্থু বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত গো-সকল 
সহরের নিকটবর্তী স্থান সমূহে মাশ্রয় লাভ করিতেছে ইহা ক্রমশঃ পল্লীর 

দিকেও ছড়াইয়। পড়া বাঞ্চনীয় । 

_ নিলাতী গরু বথ| ডারহাম, সর্টভর্ণ, নি রানিাজী। এদেশেব 

একেবারেই অনুপযোগী ।* অনেকে বহু অর্থ বায় করিয়া ওঁ জাতীয় 

গো এখানে পালন করিয়াছেন, কিন্ত তাহাতে কেহ লাভবান হইতে পারেন 

নাই। ইহারা সামানা কারণেই অন্ুস্থ হইয়া পড়ে এবং চু একটা সন্তান 

প্রসব করিবার পর ম্তামুখে পভিভ ভয় । 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গভী বিভিন্ন নামে প্রচলিত মাছে 1 সথা 

নাগপুর হইতে নাগোরা।, পাঞ্জাবের স্তান বিশেষের নামে ভানসি ও ভিসার 

মলতানী মণ্টগোমেরী, বোম্বাই গুজরাট হইতে গুজরাটা € মাছাদ্জন 

নোলোর মহীশূরী প্রভৃতি গো বিশ্ষে উল্লেখ ঘোগা। 

ঢগ্ধ প্রদান শক্তি হিসাবে মণ্টগোমেরী গাভী বিশেষ উল্লেখ যোগ? 

তংপরে মামরা! হিসান গাভীর উল্লেগ করিতে পাকি । চুক্ষেল %৭ 

সম্বন্ধে 9 ইভাদের স্ান প্রথম ও দ্বিতীর হওয়। উঠিত। নাগোন। গানটা 

ঠ্ধেন পরিমাণ ভিসালে মন্দ নভে, কিন্ত অপেক্ষাকৃত কম গপ্ুণশালী। 

নেলোর গাভী মণ্টগোমেরী প্রন্নতি গাভীর হায় অধিক পরিমাণে 5 না 

দিলেও চার দ্রপ্ধ জতিশয় পুষ্টিকর | 

এই সকল গাভীরই নাহ্গলায় আসিয়া! এখানকার জল ভাওয়ায় জা 

নষ্ট ভয়, বিশেষতঃ উপধক্ত ষণ্ডের অভাবে তাহাদের গর্ভধারণের অন্ুলিলা 

'ঘটে। নাঙ্গলার ষণ্ড. খর্বারুতি কিন্তু উপরোক্ত গো-সকল দীঘারুতি, 

বিশেষতঃ মণ্টগোমেরী, ভ্বান্সি, নাগোরা, মহীশূরী গাভীর পক্ষে এদেশীয় মগ 
একান্ত অনুপযোগী । এ সকল গাভী পালন করিতে গেলে ভন্তৎ 'প্রদদখায় 

ষণ্ড আমদানি করা চাই, তাহাতে বঙ্গ দেশীয় গোঙ্গাতিরও উন্নতি ঘ্টবার 

স্থৃবিধা হয় । 



০৯ 

ভার বাহী পশ্চ হিসাবে নাগোর। ও যহীশূরী বিশেষ ভাবে উল্লেখ ঘোগা, 

ইনারা বলশালী 'ও দ্রুতগামী সে জন্ক কাধ্যের বিশেষ শ্তবিধা ভর । হানসি 
ভিসার ও নেলোর বলদ কষ্টসহিষু) এবং একাদিক্রমে বহুক্ষণ পরিশ্রম করিতে 

পারে । মূলতানী ও 'গুজরাটী বলদের প্রয়োজন উপরোক্ত পশু গুলির পরে। 
দ্ধের জন্ত ঘে গাভী পালন করিতে হইবে, ভাতা দেখিয়া বাছিয়। 

লওয়া ভাল। ধাভাদের পূর্ব হইতে গাভী আছে, ভীভাদের কথা স্বতন্ব, 
কিচ্ছু ধাভারা! নৃতন গালী পাশ্পনের বাসনা করেন, কাহার অধিক 

ছুগ্ধনন্ী গাভী দেখিয়া লইবেন । 

গাভীর কতক পদ নিশেষ লঙ্গণ আছে, ধাভ। দ্বার জাতি বিষায় স্ুলত, 

একটী ধারণা করিয়া লওয়া ন'ইতভ পাছে । প্রভোক গাভীরই নিজ নি 

পিশেষত্ধ আছে, কিন্ত সে নিচাতবর এখানে প্রয়োজন নাই । 

গাভী য় করিতে হইলে ** এক ন্ষোনে অর্থাৎ নে গার একট 

শছুর ভইরা গিয়াছে সই প্রকার গাভা নির্বাচন করা উচিভ। সভা 

দ্রার। প্রথম প্রপনের বন্দ হইয়াছে বলিততি হইলে, এবং এ সময়ে 

ভাভার দুগ্ধ প্রদানের শল্ভিন একটা পানুণা করা যানে পারিলে। চার্ট 

্ঘারী দক্তবৃক্ত গাভাই প্রশস্ত | 

গাভার সভিনক্ষতি হইতে হাভার গুণ সঙ্গে একটি ধারণা কলিয়। 

ওয়া যাইতে পারে । মস্তক লাঙগ, বিস্বত কপাল, পালা আঅসম্ভল 

উপরোষ্ঠট, নাথ চক্ষু, গলদেন সরু ৭ লঙ্গা, ভিতলদিকে ঈষৎ ভরিদ্রানণের 

ছাল ঢাকা পাতল। কর্ণ, পশ্চা্ানে ভেলা শিং মস্তক হইতে ছেভের 

পশ্চাৎ দিক জরম়শত বিস্বৃত (6085 115) সম্মুপ না পশ্চাস্ঠা্েল 

পদদ্বয় অপর ই পদ অপেক্গা অপেক্গকুভ দাঘ, পুচদেশ 9 লক্গন্ত 

বিস্তৃত, পঞ্জরের অস্থি গুলি গোলাকার, উদর রুহ । ঝুঁড়িপেটা ), গার 

মস্ছণ ও নুঙ্মু চকচকে রেশমের মহ রোম লিশিষ্ট, ভউলম্পশা লাঘপুচ্ছচ 

এবং শেষভাগে পশমের মহ চলের গুচ্ছ প্রক্ততি দেহে লক্ষণ গাভার 



জজ 
কহ 

সদগুণের পরিচাক্সিক ; ইহার সঙ্িত নরম, ভারি পালান, বাটগুলি 
সমদূরবর্তীঁঃ সম্মূথের বাট ঢইটা পশ্চাৎদিকে অল্প ঝু"কিয়া থাকা বিশেষ 
স্ুলক্ষণ | যদি ““ুগ্ধবহা” শিরা, উদরের নিষ্নভাগে স্ফীত ৪ এককাবেঁকা 

হইয়া থাকে, তাহা তাহার ডগ্ধ প্রদ্দান শক্তি প্রকাশ করে । 

মামাদের দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে “গোষ কষা বহুক্ষীরা” 
বলিয়াই ধরা হয় । এ কথার নধো অনেকটা সতা পাওয়া! যায় । অবশ 

কেবল মাত্র বর্ণের জন বিশেষ কোন গুণ নির্দেশ করা 'অতাস্ত কঠিন । 

শান্থ ও কোনল প্রকৃতির গাভী পালনের উপযক্ত । গাভীর ধীর 
গমন ও অলসভাবাপন্ন গতি ভইতে সদগুণের ধারণা করা যাইতে পারে । 
রুঙ্ষাভাবাপন্ন গাভী সর্বদা পরিভাগ করিবে । 

গাভী বাঁ বলদ অধিকাঙ্গ বৃক্ত হইলে পালন করিবে না । 
বূলদ করিবার বৎস বাহাতে বেশ স্ুস্ত ও সব্ল হয়, তাহা দেখিছে 

হইবে | দেহ পুষ্ট হইয়াছে, এবং সে দেহ ঘে শক্তির পরিচায়ক. তাহা 
লক্ষা করিও । হীন ভর্বল পশুর প্রয়োজন নাই । 

জননকারী পশুর আকতিক লক্ষণের বিষয় বিশেষ কিছু বলিবার নাই 

স্রন্ভ, সবল দেহ ও শিং বেন বড় না হয় । মোটেই না! থাকিলে ভাল হয় । 

মথ বিশেষ লম্বা না হওয়া ভাল । চক্ষু ও নাসা বিস্তৃত, কপাল বেশ চওড়া, 

এবং উপরের ঠোঁট কালো 'ও বিস্ৃত। বক্ষ১স্থল বিস্তৃত, দেভ নিটোল, 

এবং পিঠ চওড়া হওয়া! লক্ষণ ভাল । পাগুলি বেশ মোটা অথচ লম্বা না হয় 

এবং একটা পুষ্ট দেহ ধারণের কত্ত যেন দূরে দূরে সন্নিবিষ্ট । ঘাড় ছোট 

ও স্থূল, (বৃষস্বন্ধ) এবং ক্রমে একটী বড় ঝুষ্টীতে শেষ হইয়াছে । 
গলকন্বল কোমল ও গতীর । লম্বমান পুচ্ছ, দেহের গঠন ও আকৃতিতে 
যেন গান্ভীষা প্রকাশ করে । তাহার প্রকৃতি যেন শাস্ত ও মুড হয়: 
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গোশাভ? 

গোশাল। নিম্মাণে প্রধান লক্ষ্য রাণিতে হইবে বে, পশুগুলি অঙ্গ 

লঞ্চালনের ও শরনের উপযুক্ত স্থান পায় । একস্থানে কতক গুলি গরু আবদ্ধ 
করিষা রাখিলে, তাহাদের ইচ্ছামত অঙ্গলঞ্চালনের মস্ুবিধা হওয়ায়, 

গরুর স্থাস্থা, মানুষের স্বাস্থোয় হ্যায় নষ্ট ভইয়া যায়। “মন্ন পরিসর 

স্তনের মধো অনেকগুলি আবদ্ধ রাখা! অপেক্ষা মাত্র মে করটী রাখিবার 

স্তান ভাল হয়, সেই সংখ্যক গরু রাঁখাউ মঙ্গল । 

কিচ্কু সেইজন্য বন্ুবিস্ৃত স্কান দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ভাহা হইলে 

গরু ঘুরির। ঈাড়াইয়া আহারের পাঞ্জে মলম্ত্তর ন্যাগ করিয়া জার নষ্ট 

করিয়া ফেলিতে পারে । 

গোশাল'য় আলো ও হাওয়া বাতায়াত করিবার বন্দোবস্ত করা 

বিধেয় । মাটী হইতে ৪ হাত উচ্চে জানালা লা বাঝু চলাচলের “কুকর” 
রাখিবে । ঘর একেবারে চতুদ্দিকে গারির দেগাল দিয়! দ্িরিঘ! নঙ্গ' 

করিয়া দেওয়া অপেক্ষ! যদি সকল দিক খোলা! থাকে, তাহ। হইলে নন্দ 

হয় না। তবে রাত্রিকালে ( বিশেষ করিয়। শীত 9 বর্ধাকালে ) পদ 

প্রকৃতি ফেলিয়া ঘিরিয়া দেওয়! উচিত । যাহাদের তাহাতে 'স্থবিধ। 

মাছে, ঝাপ দিয়া বন্ধ রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। শীতকালে 

যাহাতে উত্তর দিক হইতে বাতান না আসিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত 

করিবে। 

মেঝে ইট ঝা মার্টিরই হউক, প্রধান লক্ষা হওয়া উচিত যে, ভাঙা 

ক্সপরিক্ষার ও পিচ্ছিল হইয়া! না থাকে । যদি প্রত্যছ ছাই প্রভৃতি 

দিয়া শক্ত করিয়া! পিটাইয়। মূত্র বাহিরে গড়াইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া 
দেওয়া যার, তাহা হইলে ইট দিয়া মেঝে করিবার প্রয়োক্ষন নাই। 
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তবে পশুর শরনের কোন অস্থবিধ। না হয়, শরীরে ময়লা লাগির] অস্বস্তি 
বোধ না করে, ইহার জন্থা যছি ইট বা রাবিশ দিয়া মেঝে নির্মাণ 
কর! প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় তাহাও করা বিধেয়। 

( ক্রম-ঢালুভাুক্ত । সমহল মেঝে হইলে গোশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
রাখার বিশেষ স্রবিধা হয়। মাঝে মাঝে মেঝে বেশ করিয়া ফিনাইল 
প্রতি দিয়া ধুইরা ফেলিয়া দোষশন্ করিয়া লওয়া দরকার : তাহাতে 
অনেক সংক্রামক রোগের হাত তই রক্ষা করা যাইতে পারে। 

মূত্র যাহাতে ঘরের মধো জমিয়৷ থাকিতে না পায়, এমন ভাবে নাল৷ 
কাটিয়া দূরে লইয়া যাওয়া ভাল। গোমূত্র একটি অতি উৎকৃষ্ট সার, তাহা 
কোন মতে নই ভইতে দেওয়া উচিত নহে । গোশালা হইতে অন্ততঃ বিশ 

গজ দুরে, একটা বাধান গর্ত করির! তাহাতে গোমত্র ও গোশালা-ধো ওয়া 
জল পড়িবার বন্দোবস্ত করিবে । যে কোন জিনিষ দ্বারা গর্তটীর একটা 
আবরণের বন্দোবন্ত করিবে এবং সপ্তাহে 'এক ব1 ছুইবার গর্ত হইতে এ 
নার স্থানান্তরিত করিবার বাবস্থা করিতে হইবে । 

বদি নিকটে চাষ করিবার মত জমি থাকে, নাল। কাটিয়া একেবারে 
প্খোনে লইয়া মাইতে পারিলে বায়ের লাঘব হয় । গোময় গোয়ালের মধো 
বা নিকটবর্তী স্থানে বেশী দিন জমা হইতে দেওয়া উচিত নহে। খুঁটে 
প্রন্ৃতির জন্য ফতটা পরিমাণ দরকার, তাহা লইয়া! সারের জন্য তাহা 
একটা গর্তে ফেলিয়া রাখা দরকার । 

গোশালার মধ্যে জাবনার পাত্রগুলি, একটু দুরে দূরে সন্নিবিষ্ট হওয়া 
ভাল; পাত্রগুলি খুব উ"্চু বা নীচু হওয়া ভাল নহে। রাত্রে একটি 
অপরটীর পাত্র হইতে জাব, যাহাতে না খাইতে পারে সেই বন্দোবস্ত 
করিবে। 

গোশালার প্রত্যেক অংশই পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখিবার দিকে লক্ষা 
রাখিতে হুইবে | কিন্ত বিশেষ দৃষ্টি থাক! দরকার “মেচ লার” ( আহারের 



২৪) 

পাত্র ১) উপর । বাহাতে পাত্রে ময়লাজল প্রভৃতি জমিয়া না থাকে, 

স্বতঃপরভঃ সেই চেষ্টা করিবে। সম্ভব হইলে দিনে ছুইবার পাব 
একেবারে বুইয়া ফেলিয়া, ভবে তাহাতে জাব দিবে। প্রত্যেক পশুর 
ভন্গ ছুইটী পাত্র থাক! দরকার । প্রত্যেক পাত্র ধুইয় রৌদ্র শুকাইয়া 
লইনার ব্যবস্থা কণ্রবে, তাহাতে অনেক উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা 

কর! বায । 

স্থান সম্কুলান হইলে বাছুর থাকিবার খোয়াড় মাতার নিকটে কর! 
ভাল হর; বিশেষতঃ বাছুর যখন ছোট থাকে, তখন মাতাকে নিকটে 

পাইয়া উত্তরেই শান্তভাবে থাকিতে পারে। 

বন পরিসর গোশাল। হইলে জাব দিবার খড়কুটা, খইল প্রদ্লতি 
ভজাইবার পাত্র গোশলার এক পাশে রাখিবার বন্দোবস্ক করিতে 

পারিলে, জাব দিবার সময় আনেক পরিশ্রম ও সময় বাচিয়া যায়। 

মামর! গোস্বাল ঘরে ঝুলানে! পদ্দা৷ বা ঝাপের কথা বলিয়াছি ; এ 

ক্ষেরে শীত কালে, তাহাদের পিঠে একখানি ছোট পাহলা কম্বল 

রা কান্বিস-কাপড় বা চট চাপা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। 

বলদ ও বাঁড় পৃথক গোশালায় রাখার বন্দোবস্ত করিতে হয়, 

বিশেষতঃ ষাঁড়ের জন্তা পৃথকস্থান হওর! একান্ত দরকার । গাভী অতি 

সন্নিকটে বাধা থাকিলে, তাহাদের নানাভাবে বিরক্ত করিতে পারে এবং 

যদি কোন রকমে বন্ধনমুক্ত হইয়া যায় তাহা! হইলে কেবলমাত্র বিরক্ত 
করা নয়, গোয়ালের হধ্যে নানা রকম উৎপাত করিয়া গৃহস্থের বিশ্ষে 

ক্ষতি করিতে পারে। 

আমাদের (দশে, রাত্রে এবং দিনেরও কতক সময় গরুকে একেবারে 
অনা ক্ছাদিত স্থানে রাখা উচিত নহে । গোশালার চালের জন্ত গোলপাতা।, 

খড়, উনলু এবং সম্ভব হইলে টিনের ছাদ কর! ভাল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে 

হইবে বে, ধৌয়! দেওয়া উপলক্ষে গোশালায় মাঝে মাঝে আগুণ লাগিয়া 
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যায়) সে জন্ত উললু ও খড় চালের জন্ক অনেকটা অন্পযোগী । গোলপাত। 

উহাদের মত সঙজ-দাহা নহে। 
এই আঁগনলাগ! সম্পর্কে আরও একটু সাবধান করিয়া! দেওয়া ভাল। 

প্রতাহ দুর্ঘটনা না হইলেও, অনেক সময় ঘট। 'মাশ্চধা নাহ। সেজলা 

এক গোশালার মধ্যে ধিক সংখাক গরু রাখা সমীচীন নহে, এবং 

খেোটাগুলি এমন স্কানে প্রোথিত হইবে ও বাধনগুলি এত সহজ 

হইবে যাহাতে বিপদ উপস্থিত ভইলে পশ্ড বাহিরে আনিনার পক্ষে 

বিশেষ অসুবিধা না হয়। 

নিয়মিতভাবে গোশাল। পরিফার রাখার যেমন প্রয়োজন £সইরূপ 

যাহাতে ডাশ, মশা, মাছি প্রভৃতি বিশেষ উত্তান্ত ন। করে, সে বিষয়েও 

যথা যোগ্য ব্যবস্থা কঠিতে হয়। অবশ্ত গোশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ম রাথিলে 

মাছি প্রন্নতির হাত হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে । সখের 

দেশে সৌধথীন মান্গুষ গাভীব জন্ু মশারির ব্যবস্থা করিয়া দেন, আমাদের 

হতভাগা দেশে মানুযেই মশারি পায় না, সেথানে গাভীর জন্ক মশারির 

কথ! বলিলে রহস্য করিবার মত শুনায় | . কিন্তু সন্ধ্যার*সময় ধোয়া করিয়। 

যাহাতে মশকাদি দুরীভূত হয়, সে বাবস্থা প্রত্যহই করা প্রয়োঞ্ছন ; “স 
বিষয়ে অবহেলা করিলে চলিবে না। 

গোশাল। শুফ ও উচ্চস্থানে হওয়া দরকার । উহা বাসস্থানের খুন দুরে 
বা অতি নিকটে না হওয়াই যুক্তিযুক্ত । পানীয় জলাশয়ের যতদুরে হয় 
ততই মঙ্গল। 

গোশালার সংলগ্ন থোলা জমি খানিকটা যাহাতে পাওয়া বায় সে দিকে 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; মাঠে চরিতে দিবার স্থযোগ বা সুবিধা না থাকিলে 

সেখানে গরু বাধিয়া রাখিলেও উপকার হয়। চতুদ্দিক যত ফাঁকা হয় 

ততই মঙ্গলজনক । 
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গক্রল খাছ । 

হন্্ টালাইবার জঙ্ঞ অগ্রির ভাপ প্রয়োজন এবং অগ্নির তাপের জলা 

উদ্ধনের প্রয়োজন । লৌত্র বুষ্টি মাথায় করিয়া ভাল টানিনা, যাহাকে 

আমাদের অন্ন উৎপাদন করিনভে ভর, দেছের রক্ত হইতে দুগ্ধ উৎপন্ন 

করিয়া! জাযাদের শরীর রক্ষার্থ যাভাঁকে দান করিতে হয়, তাভার দেভ-মন্ধ 

চলিবার জন ইন্ধনের দিকে লক্ষা রাখ! আমাদের কর্তব্য | 

দেহের শক্তি ও সামর্গা আহারের উপরেই নির্ভর করে। প্রাোভোক 

দেভের্ই কাধ্যান্তসারে পাঞ্গের তারতম্য ভয় । নাহার, মদ্ধাভার £ 

অন্রপবৃক্ত আহারে তাহার বিপরীত ফল ফলিভে বাধ্য । সকল দন্থের 

গায় দেহ-বন্েরও অমতে ক্ষতি হর, ক্রমশঃ তাহ! ভগ্রাদশ। প্রাপ্ত ভয় | 

গাতীর ছগ্ধের পরিমাণ তাভার জাতির উপর অনেকাংশে নিভর করিলে ৭ 

আভারের উপন্বপত নভ পরিমাণে নির্ভর করে। সেবা বত্বু ৪ উপধূ্ 

আভার তাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন | 

উপযক্ত আচার প্রাপ্ধ ৪ যত্বে পালিত পখর স্বাস্থা অক্ষঞ রাপিয়া 

তাহার দৈহিক শক্তি ও দ্রপ্ধের পরিমাণ বুদ্ধি করা বিশেষ শক্ত নভে । 

'সকল দিকে লমান দ্রষ্টি রাখিতে হয়, তাহা হইলেই আনেক কায কলা ভয় । 

গুণভেদে ও কার্ধযাভেদে পশুর খাগ্ের তারতম্য হওয়া উচিভ। বগ্ড 

বা বলদের জন্ত যেমন নাইট্রোজন বহুল অর্থাৎ কড়াই জান্ীয় াভার 

অধিক প্রয়োজন, সেইরূপ গাভীর ক্ষেত্রে তৈল-বহুল অর্থৎ ভিসির না 

সরিষার খৈল ভষি বা নানা রকম চু্ণ খাস্ত অধিক প্রয়োজন । 

কচি দূর্বাঘাস গোজাতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কেবলনাত্র কচি 

ঘাষ দ্বারাই, তাহাদের শরীরের লন্থ প্রকার অভাব দূর হয়। ইহাতে 5গ্ধের 
'রং.ও গুণ বৃদ্ধি করে। 



আমাদের দেশে শুকনা! খড় গোজাতির একটি নিশেষ চলিভ খাস্য । 

কিন্ক প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র খড় গোঁজাতিহ্ন শরীরের পক্ষে বিশের 

উপকার করে না; জীবন ধারতণ্র সহায়ত করে মাত্র । কিন্তু খৈল, ভষি 

তি সংযোগে ইভা বিশেষ উপকার করে। 

কলাইজাতীয় থাগ্য দেহ পুষ্ট করিনার পক্ষে উপধোগী, কিন্ট সানা 
বদি গরুর পরিপাক-শক্তির বাতিক্রন ঘটায়, তাহা হইলে তাহা বন্ধ করা 

উচিত । যেসকল পশু অল্প মাভার করে, তাহাদের খাগ্য-তালিকা 

হইন্তে খড় প্রভৃতি খাগ্য কমাইন। দেওয়া! ভাল । যাহাতে দেহ পুষ্ট করে, 

যথা ভষি, ধব গম গ্রান্থতি খাছ, ভাভার পরিমাণ বাড়াইয়! দে €মা উউচিত। 
কলাইজাতীয় মাহারে ভগ্ধের পরিগাণ ও গুণ উভয়ই বুদ্ধি করে। ঘব 
চুণ গরুর পক্ষে অভি উৎকৃষ্ট খান্চ । তিসি, সরিষা € নারিকেলের খৈলের 

মধো প্রথমোক্ত চইটাই অপেক্ষাকৃত ভাল । কিস্ছ ভগ্ধবতী গাতার পঞ্গে, 

বিশেব প্রয়োজনীয় হইলেও অধিক পরিনাণ খৈ ভাল নহে । দেখা 

গিয়াছে, গর্ভাবস্ায় গাভী আঅতাধিক খৈল ভক্ষণ হত, প্রসবের পর 

অকালে বংসটীকে হারাইয়াছে । 

আন্ত ছোলা ঢগ্ধবতী গাভীকে দেওয়া উচিত নহে । যাঁদ ছোলা 

গাগয়ান প্রয়োজন বলিয়া! বোধ হয়) তাহা ভইলে ভাতা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া 

করির দিবে | 

প্রতোক জাবের সহিত লবণ যিশাইয়া দেওয়া কর্তবা, ইহা দেভের 

পক্ষে একটী অতি উপকারী বস্ব। 

বাটার সমস্ত তরী'তরকারীর খোসা অতি বন্ধে সংগ্রহ করিবে । কীচা 

হরকারীর খোসা গাভীর খাগ্েব অতাস্ত উপবোতী । ভাতের মাড় সকল 

দেতের পক্ষেই অতি সুন্দর খাস ;: গরুর পক্ষেও তাহা ভাল ।' 

গৃহস্থেনী একট, পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্ত ভাতের মাড় ফেলিরা 
দেন। তাহ একেবারেই উচিত নহে । উঠানের নধো ফেন রাখিবার 



শী 

ভন একটা পাত্র থাক চাই, এবং সেই পাত্র হইতে গরুকে নিয়মিত ভাবে 

কেন গাওয়াইয়া লইতে হয় । ফেন প্রান্ত পচিয়া দর্গঙ্গ উতৎপর করে, 

সেজন পান্রটা প্রত্যহই পুইয়া ফেলা দরকার । ভাতের মাড়ে বে কেবল 
নাত্র শরীর পুষ্ট করে ভাভা নহে, ইহাতে তগ্ধের পরিমাণ ও গুণ বৃদ্ধি করে, 
« মত খাগ্য বাচাইয়া দেয়। 

জল, জাবের একটী মঙ্গ ভইলেও, তাহা স্বতন্ত্র পাত্রে দিবে । কেবল 

নশ্র পড় ভিজাইয়া দিলে জলের অভান মোচন হয় না। "অনেক সময় 
কেনল মাত্র উপযুক্ত পরিমাণ জলের ভাবে ভ্ধ কম হইয়া ঘায় | 

কাল একেবারে বেশী ভিজাইয়া দিতে নাই । ভিজা জাব ন্রাঘ্ঘ পচিয় 

উচ্ঠে। ভাঙ্গা গুঁড়া কলাই প্রভৃতি মিশাইয়! উপরে জল ছিটাইয়া দিবে | 

সে পাত্রে জল দিতে ভুলিবে না । একটা ছোট পাত্রে পূর্ণবয়স্ক গরুর 

ক্ষত এক ছটাক আন্দীজ লবণ দিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয় । 

খড়, ভূষি, খৈল, দানা লবণ উহান্তেই মোটামুটি গোজাভির খাচ্ 

ভাগার সম্পূর্ণ হইল ; গাভীকে কদাচ খেঁসারি দিবে না। ইহাতে দ্ুগ্ষের 
পরিমাণ কমাইয়া দেয় । উহা অধিক মাত্রায় খাওয়াইলে পশবর পক্ষাথা 

নানয়ন করিতে পারে । 

মামাদের দেশীয় প্রচলিত খাগ্ভের কগ। মালোচনা করিয়াছি ! কিন্ত, 

দেখ। নায়, গোজাতির আরও কয়েক প্রকার মতি সুলভ ও সভজ, প্রাপ্য 

পাগ্য উৎপাদিত করিয়া লওয়া বাইতে পারে। এই দ্বমৃলোর দিনে 
আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে গরুর যত্তের আধিকো ামরা যেন 

গোপালনের ব্যয় গোজাত দ্রব্যের মূল্য হইতে অধিক করিয়া নী ফেলি। 
থা সুলভ হয়, অথচ দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের কোন হানি না করে, 

উপরন্থ, ঢুইটাই বৃদ্ধি করিতে পারে, এরূপ কয়েকটা গাগ্ের কথা পরে 

দিতেছি | 

াতকালে জৈ, বালি ও গাজর, বর্ধার জোয়ার ও ক্ুট্রা তৈরার করিয়া 



৮ 

লইলে বিশেষ সাশ্রয় হয় । “হয সকল জমিতে চাষ আবাদ হইয়। গিয়াছে, 

বা চাষ করার বন্ধ অস্নিপ:, মে সকল স্থানে ইহাদের কোন কোনটা 
তৈয়ার করিয়। লইবার বিশেষ সুবিধা । বতদিন জোয়ার প্রভৃতি বন্মান 

থাকে, ততদিন আন্ প্রকার খাগ্ স্বচ্ছান্দে কমাইয়া দেওয়া যায়, কারণ 

এইট সকল থাঙ্চে গো-্াতির উপযুক্ত খাগ্যের সকল উপাদান নষ্ভমান 

গাকে। জোয়ারের দানা পোস্তা ভইতে একবার সংগ্রহ করিয়। লইতে 

পারিলে বরাবর চলে। 

গিনি ৪ দূর্বাঘাস উত্পাদিত করিয়া লইলে মতি উপাদেয় খাগ্চ সংগ্র্ 

করিয়া লয় হইল । ইহারা বংসরের সকল সময়েই বাচিয়। থাকে 

এনং মাঝে মানে কাটিয়া লইলে ইহারা ক্রমশই ঝাড় হয়া গজাইমী উঠে! 

গিনি ঘ্বামের মল বর্ধার প্রান্তে 0300৭] ৬ ৩611781% (০০011856, 

বেলগাছিয়া। হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় ; কোন মূল্য লাগে ন|। 
দূর্া! চাব করিয়া লওয়া ভাল, ইহাতে ঘাসের পরিমাণ সাধারণ ঘাস 

অপেক্ষা বন্ গুণ বৃদ্ধি পায়। দুর্বার বীজ কিনিতে পাওয়া বায়, এনং চাম 

করা জমিতে ছড়াইয়া দিলে, শ্রন্দরভাবে গজাইয়। উঠে । 

দুপ্ধবতা গাভ!র দৈনিক খাছাঃ তিন বারে দেয়। 
ভিজান ভষি ১ সের 
মম গম দিঃ বি 

কলাই প্রক্তুতি গু'ড়ান ৩১, 
খড় প্রস্ততি ৭1৮ ১, 

কাচা ঘাস ৮1১০ ১১ 

লবণ ১ ছটাঁক 

খৈল, তিসির বা সরিষার অর্দসেয় 

ছাতু ও গুড প্রত্যেকটী অর্ধসের 

ক্ষার সিদ্ধ অর্ধসের 



৯ 

উপরোক্ত পরিমাণ খাগ্ভ যে দিতেই হইবে এ কগ! বলা বায় না। 

ভবে একটা ৮১০ সের দুগ্ধ প্রাদনক্ষম গাভীর খাগ্চ তাহার দেহ পুষ্টির 

উপবুক্ত হয়, সেইরূপ করিতে হইনে। যে সকল গাভীকে অধিক 
পরিমাণে ভাতের মাড় ব। জোয়ারি প্রভাত দেওয়া বায়, তাহাদের 

নাত মলাবান আাহাধা স্বচ্ছন্দে কমাইয কে পবা মাইতে পারে । 



(5) 

গো-সেনা। 

মান্তষের সংস্পর্শে আসিয়। এবং বহুদিন মানুষের সেবায় বাচিয়া গো- 

জর্ঘীত এখন সম্পূর্ন ই আামাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। ব্ঠ/ পণ্থ 
নিজেদের মাহার সংগ্রহ করি] স্বেচ্ছ৷ বিচরণে সুস্থ শরীরে থাকিছে সঙ্গম 

হয়, কিন্থ যাভারা কেবলমাত্র পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এনং 

আমাদের প্রাণধারণের প্রধান উপাদান গুলি সংগ্রহ করিয়া লেনে 

ভাহাদের প্রতিপালনের জন আমাদেরও একটী বিশেষ কর্তবা আছে । 

কেবলমাত্র দিনে ছইনার '“দ় দেখাইয়া” প্াখিলে আমাদের কণ্ঠ সম্পপ্ন 
ভয় না। শদ্বাতিরেকে হাত আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত ভই | সামা 

অনত্র হইলে ও গর্তে বলি পারে । ভাভাদের খাছ্ধ ও বাসস্থান কিনল 

তইীলে কষ্ট দূর ভয় ৪ হাজার! উস্তরোন্তর উন্নতি লাভ করিতে পারে, 

সেদিকে? পালকের লক্ষ গাগা উচিভ ।॥ কেবলমান মনে মনে ভগনা 

জান করিয়া ছাড়িয়। পিছে চললে ন!, ভগ্বভীর হায় বাস্তব পুজান ৭ 

বাবস্থা করিতে হন । 

পালিত পশ্রটার আক্তার পিকে লক্ষ্য বাখিও | মান্তষের ভান ইহ।- 

দের পীড়া হইলে ট্কিহসার প্রাণস্থা মাছে যাহাদের সম্পণন্ে 

অপরের উপর নিভর কগিন। থাকিছে নাপা করা হইয়াছে, ভাভাপা রোক্গে 

চিকিংসার দাবা করিতে গায়ে । সামান সামাঙগ রোগে সামান সামাল 

ইষধ প্রভোকেরই জানা উচিত । 

পালিত পশ্ুটার বেগের প্রতি সদা সভ্ক দৃষ্টি রাখা চাই । গাছে 

এঁট,লি ধরিয়া! অনেক দঘর সুড়ই কষ্ট দেয় ও সময় সময় গরুকে মারিয়া 

ফেলে ১ ইহার! কালাজরের স্বায় একগ্রকার রোগ স্থি করিতে ও সক্ষম । 
'অনেকেরই শরীরে হয়ত একটা মাত্র এঁট,লি ধরার যন্ত্রণার জ্ঞান আছে । 
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ইহাতে অত্যন্ত ন্ত্রণ। ঘটায়, সে বিষয় মনে রাখিয়! পশুর দেহ হইতে সর্বাদা 
এই উপদ্রব দূর করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাহাদের শরীর সর্দ্যদা 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ! প্রয়োজন। গায়ে এবং গলকম্বলে হাত বৃলাঈয়া 

দিলে, তাহারা বিশেষ আরাম মন্ুভব করে এবং সেই লোককে বিশেষভাবে 
চিনিয়া রাখে । যখনই দুর ভইতে দেখিতে পায়, ভখনই নিকটে আাসিয়া। 

আনন্দ দান করে। ' 

গরুর দেভের কোন স্তানে ময়লা জমিয়। থাকিতে দিতে নাউ, ভাভার। 

লেশেষ অস্বস্তি আন্রুভন করে। সাধারণতঃ দেখ যায়__গোশালা হপতি- 

কার থাকা ভেত, মল ও যুরের উপর শয়ন করিতে ভয় বলিয়া শরীলে 

মরল! লাগিয়া শ্ুকাইনা গংকে | ইভাতে কেবল মারবে স্বান্তোর হানি 

করে তাভা নে, গাভার শোহনকালে নাট হইতে ময়লা পড়িয়া! ছধ€ নষ্ট 

করিরা ফেলিভে পারে, সপরঙ্। সভ রোগের নিস্তারের ও সুব্ধি। কবির 

বালিকু 

গরণর ক্ষুরের ভিভর ময়ল। ছমিদা পায়ে নানারূপ রোগের তি কৰে, 

সেজন, নেশা কাদানে কাঘ করানছে হইকো বা ছাড়াই খাকিভে হইলে, 

ভাহার পর ভাভাদের ক্ষুনের মরঙগ। পরিষ্কার করিয়া দিলে ভাল ভয় । 

নিয়মিত ভাবে সান করান একান্ধ প্রয়োজন, মাসে জন্ততঃ ছইশার 

যেন ভাত) করান ভয় | স্নানের পন্দে শঙ্গ দষ্টটাতে ৭ ভাভার মলো কপালে 

সরিঘা তৈল দিয়া ম্লান করালে উভাদের শরীর বেশ ভাল থাকে । 

গরুর সেলার একটা প্রধান অঙ্গ---ভাভাদিগের খাগ্সের বিল লঙ্গা 

রাগা | জাব দিবার একটা নিয়মিত সমগ্ধ থাকা ভাল । নে সকল গর 

দমস্ত দিন ছাড়া গাকে,' হাভাদের ইনার ভাল করিয়া জান দিলে উল । 

জান দিবার পাত্র প্রত্যহ পরিক্ষার কর! আানগ্যক | 

একটী কগা আাছে “গরুর মুখে চধ 1৮ গাভী যাভাতে সমস্ত দিন 

কোন না কোন রকম গাগ্ভ পাইয়|, এনং বিশ্রাম কালে সেই আহার 



৩ 

বোমস্থন করিয়া মুখ নাড়িভে পারে, সে নিষরে বত্ব লওয়া আবহ্াক |. 

যতই তাহারা চর্ধণ করে এবং মুখ হইতে লাল! নিঃস্চত হইয়া উদরে 

যায়, ভুপ্ধের পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাঁয়। 
তই বেল! দোহনের পূর্ধে জাব দেওয়া ভাল, তাহাতে কেবল মাত্র 

যে ছ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা নতে, গাস্ঠী স্বচ্ছন্দ দোহন করিতে 
০ । দোহনের সময় ধদি কেহ গলকম্বলে হাত বৃলাইয়া দেয় তাহা 

ভালে অনেক “ছুধচোরা” গাভী ও দুধ দেয় । 

এই প্রসঙ্গে আরও দু'একটী কথ! বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি। 

বদি গাভী নিতান্ত চঞ্চল হয়, এবং দোহন করিতে দিতে না চাহে, তাহাকে 
শান্ত করিয়া তবে দোহনের চেষ্ঠা কর! উচিভ । তাড়না করিলে ও ভয়: 

দেখাউলে ৫ধ কমিয়। বায় । দোহনের জ্পয় বাভাতে বাটে নখ না লাগে 

সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া! দেহন করিবে । 

গরু যতই ছাড়া রাখিতে পারা! যায় ততই মঙ্গল, গাভীর পক্ষে এই 

কথ! বিশেষভাবে প্রযোজ্য । রাত্রি ভিন্ন গোশালায় গান্ভী বন্ধ রাখা একে- 

বারেই উচিত নহে । ছাড়া থাকিতে পাইলে পশুগুলির স্বাস্তা ভাল থাকে, 
তাহার ছুধের গুণ বুদ্ধি পায়। রৌডে থাতে বা বষায় যাহাতে কোন 

বুকম আশ্রয় পায়, সে বিষয়ে কোন প্রকার উপায় নিকটে রাখিতে 

পারিলে ভাল হয়। তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে যে সময় আশ্রয় গ্রহণ 

করা প্রয়োজন বোধ করিবে সে সময় তাহ'রা! 'মাশ্রয় লইবে ৷ মাঠের মধো, 

বট বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষের তলদেশ, অথব' খড়ের ছাউনী দেওয়া দোঁচালা 

প্রস্তুতি স্থান সাময়িক আশ্রয়ের পক্ষে গেষ্ট । 
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গো-জন্মন্ । 

পূর্বেব বলা হইয়াছে গোপালন হইতে লাভবান হইতে হইলে 

স্বপ্রজননের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । ইহাতে বে কেবলমার সুস্থ 

সবল বংস পাওয়া যায় তাহ! নে, ইহার দ্বারা গাভীর দগ্ধ বুদ্ধিও করা 

হার । 

প্রজনন গোপালনের পক্ষে একটী মতি (প্রয়োজনীর বিষয়, কারণ 

বর্দ প্রজননের সময় উত্তীর্ণ ভইরা যায়, তাহা হইলে বৎস প্রসবেরও বিলম্ব 

ঘটে, সময়ে সময়ে গাভী একেবারে বন্ধা হইয়া যায়, তাহাতে বিষম 

ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কথা । 

গাভীর যখন পুংসঙ্গ লিগ্গা ভর, তাহারা কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ 

দারা তাহ! প্রকাশ করে ইহা মোটামুটী পালকদিগের জানা! আছে ; 

গাভী চঞ্চল হয়, পুনঃ পুনঃ মলমূত্র ভযাগ করে, চঞ্চল দৃষ্টি হয় এবং যণ্ডের 

মনোযোগ মাকর্ষণ করিবার জন্য ডাক্তে থাকে । যোনিদ্বার হইতে এক 

প্রকার আব নিংস্যত হইতে থাকে । দ্বপ্ধবতী গাভীর হদ্ধের পরিমাণ 

কমির। বার, এবং সময়ে সময়ে একেবারে চগ্ধ দেওয়া বন্ধ করে । খাস্ গ্রহণে 

মার পূর্রের হ্যায় কচি দেখ! যায় না। নিকটে অন্ত গাভী থাকিলে 

ভাহার পুষে উঠিতে চেষ্টা করে এবং সময়ে সময়ে পা ও শিং দিয়! মাটী 
শ্ীচড়াইতে থাকে । 

প্রথম সঙ্গমের স্পৃহা প্রায় দুই বংসরের গাতীতে দেখা যায় এবং 

ইহারা সর্বসমেত ১২ হইতে ১৫টী পধ্যন্ত সন্তান প্রসব করে। 
কোন কোন গাভী প্রসবের পর পাঁচ সপ্তাহ (কখনও কখনও 

তিন সপ্তাহ ) মধ্যে পুংসঙ্গের স্পৃহা প্রকাশ করে। সাধারণতঃ তিন যাসের 

মধো পুনরায় সংসর্গ করিতে দেওয়া বিছিত নহে ; বহুক্ষেত্রে গাভী তাহাতে 
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গর্ভ ধারণ করে না। ইতোমধ্যে যদি গাভী পুনরায় সঙ্গমের জন্ত কাত্তর 
হয়, তাহা না হইতে দিলে গাভীর কোন ক্ষতি হয় না ॥ কিন্থ তিন মাস 

বাদে “ডাকিলে” আর অবচ্েল৷ করিতে নাই । এই সময়ে পালকের 

একটু সতর্ক থাকা! উচিত, কারণ কাহারও কাহারও মতে গাত্রীর খতুকাল 

মাত্র ২৪ ঘণ্টা, কেহ কেহ আরও কম বলিয়া উল্লেখ করিয়া! থাকেন। 

তিন হইতে চারি বৎসরের ষগুই জনন কার্যের প্রকৃত উপযোগী হয়। 

ঘে গাভীর বহু চগ্ধ দানের শক্তি আছে তাহার পুংসন্তানকে পালন 
করিয়া জননকারী ষগুরূপে ব্যবহার করা মঙ্গলজনক | এইরূপ যণ্ড হইস্ডে 

ষেস্ত্ীবংস উৎপন্ন হয়, সে তাহার পিতামহীর গুণ প্রাপু হয়, অর্থাৎ ভাতার 

বহু হপ্ধ দান করিবার ক্ষমতা হয়; একারণে ষণ্ড নির্বাচনে আলম্ত ত্যাগ 

করা উচিত । প্রারই দেখা যায়, পরিশ্রম লাঘব হেতু নিসুক্ত লোক গুলি 

প্রথম যে ষণ্ডই দেখিতে পায়, তাহার হারাই গাভীর গর্ভোৎপাদন 

করাইয়া লয়। ইহাতে গাভীর সমূহ ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ যাহারা 
অধিক সংখ্যক গাভী পালন করেন, তাহার! চিজের পালুলর মঙ্গলের জন্গ 

একটি উতরুষ্ঠ জাতীর বুষ পালন করিবেন। যদি তাহা সম্ভব না ভয়, 

তাহা হইলে নিকটস্থ কোন ভাগ বৃষ সন্ধান করিরা লইয়া সেই বৃষ দ্বার। 

গাভীর গর্ভাধান করাইয়া লইলে তাহাতে ক্রমশঃ পালের মধ্যে উংক্ষ্ট্ছর 

গাভী প্রস্কৃত হইতে থাকে । 

লক্ষ্য রাখ! উচিত, যে উতকুষ্ট জাতীয় বুষ' দ্বারা জাতির দ্রুত উন্নতি 

করিবার আশায়, বৃহদাকার বণ্ড বাবার কর! না! হয়। তাহাতে গর্ভের 

সন্তান ধারণের স্থানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে 

প্রসবকালে গাতী ভীষণ কষ্ট পাইতে পারে। সময়ে সময়ে মারা যাওয়া 
অসম্ভব নহে । অনেক স্থলে বিষম ভার হেতু সঙ্গমকালে গাভীর শস্থি 

ভাঙ্গিয়৷ 'যাইতে পারে। বেছারী ষণ্ড বঙ্জদেশীয় গাভীর পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 
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ফোন বৃষকে সপ্তাহে দুইবরের অধিক সংযোজনে ব্যবহার করা 

উচিত নহে। তাহাতে বুষ দুর্বল হইয়া পড়ে। একটি গাভীর পক্ষে 

একবার ঝা দুইবার সঙ্গম গর্ভোৎপাদ্নের পক্ষেই যথেষ্ট । সেইজন্য 

গর্ভোৎপাদনের সময় বৃষকে অযথা বারবার সঙ্গমের জন্য একই গাভীন্তে 

উপগত হইতে দিতে নাই। এইরূপ করিলে, একই বুষকে সন্তাে 
তি টি গাভীর সঙ্গমের জন্য ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

খতৃমতী গাভীর সহিত বুষকে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের ন্বেচ্ছা ও 

প্রবৃত্তিমত রুষ ঘদি গাভীতে উপগত হয়, ন্তাহাই গাতীর গভোং্পাদনের 

প্রকৃষ্ট উপায় । তবে বুষকে যদি সেই সপ্তাহে অন্ত গাভীর ব্যবহারে 

লাগাইতে হর, ত:ভ। হইলে পূর্ববণিত বাবস্থান্ুনারী কাধ্য করিতে হইবে । 
বভস্কলে গাভীর চঞ্চলত| হেত হভাহাতে বিশেষ স্থবির ঘটে, এবং 

ননের পূর্বে মতাধিক পরিশম তেতু বৃষ ত্ান্ত দুর্বল ভইরা পড়ে। 
সেরূপ ক্ষেত্রে ছোট রক্জ, দ্বার! চঞ্চল গাভ!কে নাপির ুষকে ছাড়িরা দিতে 
হয় । ভাহাতেও ন। হইলে গাভীর চঞ্চলত। বন্ধ করিবার জন্য ক্রমশঃ বাবন্তা 
করিতে হন । মোট কথ।, বানাতে ব্য ও গাভী উভরেরই স্তবিধাদত 
ভননকাযা সম্পন্ন হর সেইরূপ করিনে। 

প্রথম খতৃমতা বংসতরী রূষ সংসর্গের ভয়ে মাটিতে শুইয়া পড়ে ও 

নানারকম মনুবিধার স্যষ্টি করে, এরূপ ক্ষেত্রে অধিকতর মতকত। 
নলম্বন করিয়া বুষকে গভোত্পাদনের জুবিণ করে দিতে হয়, নচেং শ্ীগ্গ 

গর্ভধারণ না করিতে পারিলে গাভী বন্ধা হইয়া দাইতে পারে । 

বংসগণ পুং ও স্ত্রী ভেদে পিতামহ ও পিতামহীর গুণ পায় : সেজন 

কখনও নিষ্কষ্ট'্বণ্ড দ্বারা গঞ্ডোংপাদন করাইবে না । বিশেষজ্ঞদের মতে, 

পশ্তদিগের নিকট নাস্ত্রীয়ের মধ্যে সঙ্গম দ্বারা গর্ভোৎপাদন করান হফলপ্রদ 

নহে। পশুর গুণ নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাতে, কোন রকম উন্নতি 
লাভ করিতে পারে ন৷ ক্রমশই হীন গুণসম্পন্ন হইয়। পড়ে । গোজাতির পক্ষে 

থে 
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সম্থান, ভ্রাত। বা পিতার দ্বারা গর্ভোৎপাদন করিতে দেওয়া অন্ঠার ও বিশেষ 

ক্ষতি কারক । যদি জাতির মধ্যে কোন ওরূপে যল্জা প্রভৃতি রোগ 'আশ্রয় লাভ 

করিয়া থকে, তাহ। হইলে, সেই রোগ জাতির মধোই নিহিত থাকে । 

অন্কস্থানের বৃষ হইলে এই আশঙ্কা বহুপরিমাণে দূর তয়। 
সঙ্গমের পর গারভীকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে দিবে না। তখন 

তাহার! পূর্বের চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করে। নৈথুনের 

প্র গাভীর শঙ্গে ও মস্তাকে তৈল দিয়া শান করাইয়। দিবে ও কচি দূর্দ! 
মাহারের জন্ক দিবে । 31৫ দিন অতি উগ্র বা তেলাক্ত দ্রবা মাহার 

করিতে দেওয়। বিধেয় নহে, তাহাতে গর্ভধারণের বাঘা ঘটে | 
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ক) গাজ্ভী। 

সংযোগ মাত্রেই বে গাভী গর্ভবতী হন্ন তাহা নহে, অনেক গাভী আছে 
সাহারা "আছ গডধারণ করেনা । গাভীর দেভে তিরিক্ত চর্ধ্বি জন্মালে 

এবং মাংসল হইয়া পড়িলে, জরায়ুতে চর্ধিব জমিয়া গ€ধারণের উপায় বন্ধ 

করিয়া দেয় । নানা প্রকার ব্যাধি দ্বার! গর্ভস্তানের নান! প্রকার রোগ, 

গঞ্ভোতপাদক লীজের কোন প্রকারে বিনাশ, ঘোনির অপবিপুষ্টতা, 

গভযন্বের কোন অংশের অভাব, বনুদিন গঞর্ভবারণ না করা বা বাপ্ধকা, 

বন্ুদিনের স্ুন্তিক] এবং প্রদর এই সকল কারণে আক্রান্ত হইয়। গাভী বন্ধাত 

প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং সেরপ কোন কারণ নিদেশ করিতে পারিলে 

ভাঁভাকে দল ভইতে স্বতম্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে । 

সঙ্গম মাত্রেই গাভী গভবতী না ভইলে তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া গ্রহণ 

করিবার কারণ নাই | সাধারণ নিয়মে একবার সঙ্গমের ফলেই গান্ী 

গর্ভনতী ভয়, কিন্ত ভই বা ততোধিক লারে গভবতী ভ ওয়া খুব অস্বাভাবিক 

নভে | 

সাধারণ ক্ষেত্রে, প্রথম সঙ্গমের ফলেই গর্ভোৎপন্ভি হইয়াছে মনে করিয়। 

যথালময়ে গাভী খতুমতী হইলে, তখন নার ব্রব দ্বারা উপগত করন 

হয় না। ফলে গাভীর গর্ভধারণে বিলঙ্গ ভইয়! পড়ে বা এককালে জার 

না “ডাকা” হেতু বঙ্গা হইয়] পড়ে ! 

হিসার, মন্টগোমেরী এবং অন্তান্থ স্থান বথাঁ _ষ্ট্রেলীয়া, ইংলগু, 
কানডা প্রভৃতি স্থান ভইভে আনীত গাভী বিশেষ ডাকে না। তাভাদের 

চাঞ্চলা এবং যোনিদ্বার হইতে আব নির্গত ভওয়া ছাড়। ন্ত প্রকানে 

স্বতুকাল প্রকাশ করে না। তাহাদের বিনয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 

করিতে ভয়। 
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বলিষ্ঠ ও বৃহদাকার গাভী, অন্থুপযুক্ত ষণ্ড দ্বারা গর্ভ গ্রহণ করে ন 
সে সকল গাভীর একাধিকবার ও উপনূক্ত ষণ্ডের দ্বার! সঙ্গম হওয়া প্রয়োজন 
ভয়। সময় সময় উপযুক্ত বৃষ দ্বারা চার পাঁচবার সঙ্গমের ফলে গর্ভধারণ 

করিতে দেখা যায় । যদি ক্রমাগত সাময়িক সঙ্গমের ফলেও ছুইবৎসর ক!ল 
গাভী গভধারণ না করে, তাহ। ভইলে তাহাকে বন্ধা। বলা যায় । 

গাভীর চর্ব্বি অত্যধিক হওয়ায় বন্ধা হইলে তাহ'র আহার কমাইরা 

অত্াস্থ সাধারণ খাগ্ভ খাইতে দিতে হয় ৷ কেবলমাত্র মাংসক্ষয় হেতু শার্ণ হইয়া, 

বুধ গ্রহণ করিবার পর গর্ভবতী হইতে পারে ৷ টৈলযৃক্ত আহার খৈল প্রস্ততি 

যাভা চর্বি বুদ্ধি করিবার পক্ষে উপযোগী, তাহা তাহাকে দেওয়া নিষিদ্ধ । এরূপ 

অবস্থার খতুমতী হইবার কালে গরুর পালের মপো বেড়াইতে “দলে তাহাদের 

সুবিধা মভ সঙ্গমের ছানা গর্ভধারণ করিতে পারে । চৈত্র &বশাখ মাসে 

বন্ধ্যা গাঁভীও চঞ্চল হয় : এসময় পালককে সতর্ক থাকিতে হয় এবং খতুর 

কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না থাকিলেও বৃষের নিকট লইয়া 

নাইনে হয়। যদি যোনিপথের স্বাভাবিক মাংসবৃদ্ধি হেতু গাভী বন্ধা! 
হন, প্তাভা হইলে 7২৮০ 0105 ০01 71510085 070051 অঙ্গুলি 

দ্রা লাগাইয়। দিতে ভয়। 

বন্ধ্যা প্রতিকারের বিশেষ কোন নিয়মের কথা বল! বড় কঠিন, 
শুঙ্গ আহারে গাভীকে খতুমতী হইতে দেখা বার । শুষ্ক খড় ৫খল প্রভৃতি 

দেওয়া বিধেয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী স্বতন্ত্র জল দিতে হয়। অল্প 

পরিশ্রম করান গর্ভধারণের অনুকূল । 
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লন্রস্প ন্নির্ণশ । 

গোজাতির ও অশ্বের সাধারণতঃ লোকে দাত দেখিয়া বয়স নির্ণয় 

করে ॥ গরুর বিষয়ে অনেকে শিখ হইতে বয়স নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা 

দ্িরা থাকেন, কিন্ত তাহাতে ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । 

বয়মের উপরেই গরুর দেহের এবং দ্রদ্ধ প্রদানের শক্তি নির্ভর করে । 

যড়ের পক্ষে বয়স নির্ণয় করিয়া! নির্বাচন করা! বিশেষ প্রয়োজন, কারণ 

তিন বংসরের কম হইলে যাড় গর্ভত্পাদনের উপযুক্ত হয় না, এবং আট 

ব1] নয় বসর পরে তাহাদের 'ই শক্তি হীন হইতে থাকে, এবং অল্পকাল 

মধোহ একেবারে লোপ পায় । 

গরুর উপরে ও নীচের মাড়িতে মোট ৩২টী দাত থাকে । নীচের 

চোর়লে সম্মুখে আটটী ছেদন দত্ত থাকে, উপরের চোয়ালে সম্মূথে কোন 

ঈ্াত থাকে না। স্বভাবতঃ তাহা অত্যন্ত শক্ত, এবং তাহাতেই দাতের 

কাম এক প্রকার সমাধা হর! উপর ও নীচের চোয়ালে মোট ২৪টা 

পেষণ দন্ত আছে। 

্ন্মকালে সম্মুখে দুইটা ( ছধে ) ছেদনদস্ত থাকে, দ্ুইসপ্তাহ পরে আর 

€ুইটী (111051791 1965151) ছেদন দস্ত হয়। তৃতীয় সপ্তাহে আর ছুইটা 

এবং একমাসে ৮টা দাতি দেখা যায় । সকলগুলিই অস্থায়ী ঈাত। 

তিন হইতে চার মাসে --সম্মুখে অস্থায়ী ছেদন দন্ত ৮টী ও কসে 'অস্থারী 

পেষণ দস্ত--১২, মোট ২০টী লাত হয়। 

ছয় হইতে নয় মাসে--অস্থায়ী ছেদন ৮ ও কসে অস্থারী ১২ ও 

স্থায়ী ৪টী পেষণ দন্ত হয়, মোট ২৪টি। 

দেড় বৎসর বয়সে _সম্মথের স্থারী ছেদন--২, অস্থারী ছেদন ৬ 

স্তায়ী ( পঞ্চম ও নবম ) পেষণ দন্ত-_৮, অস্থায়ী ১২, মোট ২৮টি । ্ 
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আড়াই বৎসর বরসে--সম্মুখে ৪টি স্থারী 'ও অস্থারী ৪টি, মাড়ীতে 
স্থায়ী ২* ও স্থায়ী ৪টী-_-মোট ৩২টি দাত। 

সাড়ে তিন বংসর-_সন্মূথে ৬টি স্থায়ী ও স্থারী ২টি এবং মাড়ীর 

সকল কর়টি স্থায়ী দত্ত হয় ; মোট ৩২টি । 

সাড়ে চার বংসর--সকল দাতই স্থায়ী হয়। 

ছয় বৎসর বয়সে গো৷ ও মহিষপূর্ণ যৌবন গ্রাপ্গ হয়। 
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স্লান্ছ্য ও ল্লোগ ক্ষণ 

পশু পাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গেই ভাভ'দের স্বাস্থ্য ও রোগের লক্ষণ জানিয়া 

রাখা উচিত । সকল ক্ষেত্রেই ঘে চিকিৎসকের সাহাধ্য লওয়। সম্ভব তাহ। 

নহে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে গো-চিকিংসকের একান্ত "অভাব । 

চিকিৎস। অধ্যায় দিবার পূর্বেবে আগরা বথাসম্ভব সংগ্গিপ্ত আকারে স্্াস্তা 

ও অনুস্থতার লক্ষণ নিম্নে দিলাম । 

স্ল্হ্যে তনল্ষঞে বস্তজ্াান্স জনক 

টপ ট চেহারা এবং চতুর্দিকে মন্কমনস্কভাব ও কোন দিকে 

'পটনার বিষয় লক্ষ্য রাখে । ললক্ষা রাখে না। 

সঙ্গীদিগের সভিত ফিলিতে চার একলা থাকিতে চানে । 

বিশ্রামের সমর রোমস্থন কনে করে না। 

স্থভাবে যথাস্থানে পা ফেলিয়া পা কাছাকাছি টানিযা 
দাড়ায় দাড়াইয়। থাকে । 

পুচ্ছ সঞ্চালন করে ও মশা-মাছি 

তাড়াইবার চেষ্টা করে । 
করে না। 

অন্তরের যন্ত্রণার জন্য চক্ষু দিয়া 

সাধারণতঃ চোখে জল পড়ে না জল ঝরে। নহু প্রকার আভান্তরিক 

রোগ লক্ষণ । 

পুষ্টদেশে হাত দিলে “গ। চোমরায়” চোমরায় না । যেন কোন লক্ষ্যই 

করিল না। 

উপরোষ্ঠের কাল ভাগ ভিজা প্র | 
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আ্লান্য্যেন্প লক্ষণ 

গাত্রচষ্ম মণ ও লোম দেহে ন্যস্ত 

দেহের পেখা বথাস্থানে থাকে 

এবং স্থান পরিবর্তন বিনা কম্পন 
ঘৃ্ট হয় না। 

মত্রের রং ঈষৎ হরিদ্রাবণ 

গোময় নিশেষ কঠিন বা অতান্ত 
পাতলা নছে। 

দেভে ভাপ অনুভব হয়না 

মুখ হইতে যে লালা নিঃস্ত হয় 
তাহা রোমস্কনে ববজত ভয়। 

তস্চস্ছক্ঞান্ লক্ষণ 

চম্ম খনথসে ও লোম খাড়া 

হইয়া থাকে । 

দেহের কম্পনের সহিত পেশীর' 
কম্পন দুষ্ট হয়। 

ঘোর হরিদ্রাবণ বা রক্তবর্ণ এবং 
অল্পে অল্নে ত্যাগ করে। 

বিপরীভ | 

গাত্রতীপ হয়। 

লাল। নিয়ে পড়ে । 

এতদ্বাতিরেকে নিশেষ বিশেষ রোগ লক্ষণ ৪ চিকিৎসা পরে দেওয়া 
রহিল । 



দ্বিতীয় খণ্ড __গোচিকিৎস! 

্মান্নব্ব-দেহে হক্রণন্মপ আোগ্য গো্যাধি | 

নিয়লিখিত রোগগুলি পশুদ্হে হইতে মন্তু্য দেহে সংক্রামিত হইরা 

ভীবণ অনিষ্ট সাধন করে । ইভাদের মধ্যে কতকগুলির বিষয় যথাস্থানে 

বিরত হইয়াছে । 

(১) তড়কা (4061)15%) 1 

(5) যক্ষা (1 000101510515)। 

(৩) মুখ ও পা সম্বন্ধীয় পীড়া (2০০: €. 11000) 0559396)। 

(৪) গ্রাগ্ডারস্ (081270615)। 

(৫) ধর্ুষ্টঙ্কার (05181))05) | 

(৬) জলাতহ্ক (20165) । 

(৭) বসম্ত (ড৬৪11015)। 

এই সাতটা বাতীত মাংসাশী লোকের মধ্যে পশ্ুদেহ হইত এই তিনটা 

রোগ উৎপন্ন হয়; 

গোমাংসাশীদের হাম (8651 177628155) 

শুকর মাংসাশীদের হাম (6011: 27685158) 

ভেড়ার মাংসাশীদের ভাম (11006017 17)5925155) 

জড়তা (82061779,) 

তড়ক! সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
এস্থানে মাচুষের উপরে কি কাজ করে সেই সম্বন্ধে সামান্ত বিবরণ 

দেওয়া যাইতেছে । 
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মান্নষের শরীরে তড়কার বিষ দ্বই প্রকারে প্রবেশ লাত করে। 

(১) নিশ্বাস প্রশ্থাসের সহিত ; এবং 

(৯) ক্ষতর দ্বারা । & 

প্রথম প্রকারের রোগ যাহার! পশম লইয়া! কাঘ করে তাহাদের মণো 

দেখা যায়। পশম কাচিবার সময় রোগষুক্ত ভেড়ার লোমের গুড় 

নিশ্বাসের সহিত দেজে প্রবেশ করে । এই জন্য এই রোগকে *৬/০০] 

১০1:015 0156558596” কছে। 

দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়। উচ। 11015001003 1)10601701012 ( সংক্রামক 

নিউমোনিয়া ) (রোগের লক্ষণ ও রক্তশূন্গতা আনয়ন করে ₹ এই রোগের 

বিষ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশিন! যায় । 

যাহার! গরকুত্ন চামড়া লইয়া ব্যবস। করে তাহাদের মধ্যে দ্বিশ্তীয় 

প্রকারের রোগ হতে দখা যায়। তড়ক। রোগাক্রান্ত পশ্খর চম্মে 

রোগের বীজাণু লাগিয়া থাকে, এবং হস্ত বাদেহের "অন্ত কোন স্থানের 

ক্ষতের দ্বারা দেহ মধ্যে প্রবেশ লাভ করে । 

তবলার চামড়াতে, দাড়ি কামাইবার ক্রস হইতে এই রোগ দেভমপো 

প্রবিষ্ট হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিতে দেখা গিরাছে । 

যে সকল চামড়াতে তড়কার বীঞ্গ থাকে তাহার ভিতর পিঠে রক্তের 

ছাপ ছাপ দাগ থাকে । সে সকল চামড়া বিশেষ দোষপ্র 'উধধ দ্বারা রোগ 

শন্য করিয়৷ তবে ব্যবহার করা উচিত। 

প্রতিকার--১০1৪৬০৪ ৪৮0 নামে এক প্রকার 'উষধ বাজারে 

কিনিতে পাওয়া! বায়। উহার, ইন্জেকসন্ লইলে সত্ব উপকার 
হয়। প্রত্যেক ডাক্তার খানাতে এই ওষধ মানাইয়৷ রাখা উচিত। 
কারণ, তড়কার স্থিতিকাল খুব অধিকক্ষণ নহে । সেজগ্য যত শীঘ্ব পারা 

যায়, প্রতিকারের বাবস্থা করিতে হুইলে সমস্ত ডাক্তারখানায় উসধ 

পাইবার ব্যবস্থা থাক! মন্দ নছে। 
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সাধারণের মধো ধারণা যে তড়ক সচরাচর দেখা! বায় না, কিন্তু বথার্থ 

পক্ষে সেকথা ঠিক নহে। অনেক সময় রোগ নির্ণয় করিতে করিভে 

রোগী মারা পড়ে । 

হযকক্া! (ন070920070815) 

ভেড়া ও ছাগলে কক চৎ এই রোগ দুষ্ট হইলেও, অন্ত পশুতে যক্ষা বহু 
পরিমাণে হইতে দেখা যায় । 

হোগযক্ত পশুর হুপ্ধ ও মাংস আহার দ্বারা এই রোগ নন্ুষ্য দেকে 

সংক্রামিত হয় । 

এই রোগের বিবরণ বথ।সু!নে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

প্রতিকার- বক্ষ! রোগ নির্ণয়ের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার দ্বারা 

প্রত্যেক পশুটা পরীক্ষা করাইয়া লওয়া দরকার । মাংস ও চগ্ধ 

পরীক্ষার জগ্ঘ বিশেষজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিতে হইবে । বে সকল পশ্ডতে 
শোগ বীজাণুর অবস্থিতির লক্ষণ পাওয়া] যাইবে তাহাদের অন্ত পশু ভইতে 

স্বতন্থ করিয়া রাখিবার ব্যবস্ভা করিবে । 

সুখ ও স্পা লহজন।জ্ত ল্োগ 

( 2০০ & 71000) 0/52286 ) 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালানের ফোস্ক! গলিয়৷ গিঞ, এই রোগের রস 

ঢগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। পরে এছগ্ধ পান করিলে এই রোগ 

মন্ুধা শরীরে বিস্তার লাভ করে। 

এই রোগ মনুষ্য দেহে, অত্যন্ত তাপ জন্মায়, গলদেশে ক্ষত প্রকাশ 

করে। ফ্যারিংস 'ও ল্যারিংসে ফোস্কা উৎপন্ন করে। 

প্রতিকা -_রোগ বুক্ত গরুর দুগ্ধ পান করিতে হইলে চগ্ধ খুব ভাল 
করিয়া দিদ্ব করিয়া খাওয়াইতে হইবে। 

সাধারণতঃ ছুগ্ধ বেশী কুটাইয়! পান করা ভ'ল নতে। হ্রদ একব:র 
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ফুটিতে মারস্ভ করিলে কোন পাত্রে ঢালিয়! সেই পাত্রচী ঠাণ্ডা জলে 

বসাইয়। রাখিতে হয় । ইভাতে ছুগ্ধের গুণ অনেকাংশে বর্তমান থাকে । 

কিন্তু রোগ যুক্ত গাভীর ছুগ্ধ পাঁন করিতে হইলে বিশেষ সতর্কত! 'অবলম্বন 

কর। দরকার। 

918120673. 

এই রোগটা সাধারণতঃ গোজাতীর পশুর মধ্যে দৃষ্ট হয় না। ইহা 

মশ্ব এবং মনুষ্য শরীরে প্রকাশ পায়। 

সহিল, ক্যোচম্যান, মশ্ববাবসায়ী এবং 'অশ্বচিকিংসকের মধো অদি- 

কাংশ ক্ষেত্রে রোগটা দেখিতে পাওয়া যায়। 

্ইজন বিখাও অশ্বচিকিংসক মিঃ সিলিষ্টন ও মিঃ গেক্গার অশ্বের 

চিকিৎসা করিতে গিয়া এই রোগাক্রান্ত হয়েন। সিলিষ্টন সাহেব 

নৃতামখে পতিত হন, এবং গেজার সাহেব ক্ষুদ্র বৃহৎ ৭২টী অস্ত্রোপচারের 

পর একথানি ভুস্তের বিনিময়ে প্রাণরক্গী করিয়াছিলেন। (তিনি এখন 

বিলাতে কোন বিপ্যাত জীবাণু বিপম্নক আলোচন! গৃহ স্থান 

পাইয়াছেন ) | 

রোগ লক্ষণ_-এই রোগে বাম নামিকা হইতে একপ্রকার সিকৃনির 

ত চটচটে, কখনও রক্তবর্ণ, অল্প পরিমাণে আব নির্গত ভয়। 

কখনও উভয় নাসিক! হইতে ও নির্গত হইতে দেখ! যায়। (নাসিক! 

রোগাক্রান্ত হয়, তাহাতে ক্ষত ও কুস্কুড়ি (0)00195) হয়। (51: 

118911979) অধোহম্থলালা গ্রন্থি সমূহে বেদনা শূন্য (৪৫11671) স্থায়ী 

আবের ন্তায় গুটিকা সকল হর। দেহের পশ্চাাগে স্থানে স্থানে ফুলিয়া . 

উঠে। উরুর ভিতর দিকে শিরাগ্রন্থি মাঝে মাঝে শক্ত হইয়া 

ফুলিয়া উঠে এবং উ্ ভাবে নামিয়া৷ পায়ের নীচের দিকে আসে । মাঝে 
মাঝে এই ক্ধীত স্থানগুলি ফাটিয়া যায় এবং এক প্রকার হুড়হড়ে পৃ'যের 
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স্টায় আব নির্গত হয়। ক্ষতগুলি কিছুতেই প্লারিতে চাহে না। মনুষা 

শরীরে, মুখ, নাক ব| কোন ক্ষতদিয়। এই রোগ প্রবেশ লাভ করে। পরে 

নাকে সামান্ঠ ক্ষত হয় । 1.577)1909800 01205 ( রসবাহী গ্রন্থি গুলি ) 

ফুলিয়া উঠে, সংক্রামক নিউমোনিয়া, গ্ুরিসি, মস্থির ক্ষত ও ক্ষয়, অস্ত্রের 
স্কীতি প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। 

এই রোগের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন প্রতিকার নাই। 

হবনুক্কার (216082088 ), 

ধনুষ্টস্কার রোগের বীজ গে। এবং অশ্বের মলে সকল সময়েই পাওয়া যায়। 

'মুত্তিকার উপরিভাগে পশুমল হইতে উৎপন্ন সারেও ইহার বীজ থাকে । 

কেবলমাত্র ক্ষতের দ্বারা এই রোগ মন্ুধা দেহে প্রবেশ লাভ করে 

এবং রক্তের মধ্যে দেখা বায় না। তাহার পর কিছুকালের জন্য জীবাণু- 

গুলি ক্রিয়াহীন [ 00177811) অবস্থায় থাকিয়া! পরে জাম্মপ্রকাশ করে। 

ক্ষতের উপর মাম্ড়ি ( ছাল) পড়িতে থাকে এবং অনুজান (05%)261 ) 

বাষ্প ন! পাওয়াতে ক্ষত ণীঘ্ব সারে না। পরে রোগের ভীবাণু গুলি এক 

প্রকার বাষ্প জন্মাইতে থাকে এবং রোগের ডিগগুলি ফুঠিয়া জীবাণুতে 

পরিণত হইয়া রোগের ব্ষি প্রস্থত করিতে থাকে । ইঁ বিন শিরা 

দ্বারা রক্তের সহিত মিশ্রিত ভইয়া যায় এবং ক্রমশঃ মস্তিদের দিকে 

অগ্রসর হইতে থাকে । ধনুষ্টঙ্কারে কখনও কখনও একটী বা একই 

সময়ে শনেকগুলি মাংস পেথার কম্পন দৃষ্ঘ হয়) শেবে “দচের 

গাংসপেনাগুলি ষেন অবিশ্বান্ত নাচিতে থাকে এবং মুক্তা আনয়ন করে। 

' প্রতিকার--রাস্তায় পতন গ্রহ্ৃতি কারণে দেহে নদি আঘান লাগে 
এবং ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ধনু্টগ্কার় নিবারক 'উধধ £১001-665116 

৪6101) ইন্জেকসন করিয়া দিয়া দিবে । মনুষ্য দেহে ১৫৯০ শক্তি ও 

'পঞ্চশরীবে ৩০০ -শক্ষির মধ দিবে । 
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দুষিত চাত, কীাচি, সুতা, নেকড়া প্রভৃতি ব্যবহারে নবজাত 

শিশু এই রোগস্বারা আক্রান্ত হয়। 

এই রোগে চোয়াণ ধরিয়া যায়, সে কারণে চোয়াল ধরিয়! যাইবার 
পূর্বে বলকারক এবং সার (000070:851 ) বা ঘণীভূত সহব্রপাচা 

হাক থাগ্ঠি দিয়! শক্তি রক্ষা করিবে । নচেৎ বারবার রোগী চোয়াল পড়িয়া 

বাওয়। হেতু মৃত্ামুখে পড়িতে পাবে । 

রোগীকে কোনরূপে বিরক্ত করা উচিত নহে, স্থুস্থিরভানে শন্বন করিয়া 

থাকিতে দিবে । হঠাৎ চোকে আলোক লাগিয়া বা অন্ত কোন প্রকারে 

চম্কাইয়!৷ না ওঠে সেদদকে বিশেষ লক্ষা রাখিতে হয়। রোগীকে 

অপেক্ষারুত অন্ধকারময় স্থানে রাখিবে। 

ক্ষতে অক্সিজেন (অগজান) লাগে এই ভাবে টিকিৎসা কর! প্রয়োজন । 

হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড, পারমানগ্যানেট অফ পটাস প্রভৃতির দ্বারা 

ত ধৌত করিয়া দিবে । 

ঈ্ীকনিন্ বিষে মন্ুধা শরীরে বন্ু্স্কার রোগের স্যার লক্ষণ গ্রাকাশ 
[য় ; কেবল মাত্র ধনুষ্টঙ্কারের চোয়াল বদ্ধ ঠওয়! ইহ'তে দেখা যায় না। 

ইহাতে মাঝে মাঝে প্টশ” ধরে, কিন্তু ধনুগ্্কারে সকল সময়ই ইহা হইতে 
দেখা যায় । 

জহনাতজ্ঃ ( 2580155) 

এই রোগের সাধারণ নাম জলাতঙ্ক হইলে ও. প্রকুতপক্ষে জল দেখিয়া 

রোগী ভয় পার না। 

ধনুষ্্কারের চ্ঠায় এই রোগের বিষ ক্ষতদ্বার দেহে প্রবেশ লাভ করে। 

ইহার বীজাণু এখনও পাও! যার নাই, লালাতে এই রোগের বীক্জ 

দুষ্ট হয়; সমস্ত শরীরের রক্ত প্রন্থৃতি রোগের বীজের আশ্রয় স্থল 

ত্যাগ করিয়া কি ভাবে লালার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এখনও 



একটী সমন্তার বিষয় | সর্বশেষে বীজ মেরুদ গু বা মস্তিষ্কে স্থান লাভ করে। 

(রোগীর মুত্ার পর 75511 ০০৫ নামে 'এক প্রকার জলাতন্ক 

রোগোতপন্ন বস্তু বিশেষ, মন্তিফের (01707010809) এ্এমন্ম হণ? 

নামক এক অংশে দেখা যায় )। 

জলাতঙ্ক সাধারণ মক শান্ত ও ভীষণ (087) & 011005) 

ঢু ভাঁগে বিভক্ত করা ভদঘ্ধ। প্রথম প্রকাবের জলাতঙ্ক বিশেষ 

গোলোযোগ হয় ন1, ছুটিরা কামড়াঈনে আসে না। মানুষের মধো শান্ত 

(0811 ভাবের ভলাতঙ্গ হইতে দেখা যায় কিছ্বু সচরাচর রোগী 

মারা পড়ে । 

ভীষণ (107704) ভাবের জলাতঙ্গে রোগীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে 

হয়। নিজের বিপদ ছাড়া, সাধারণতঃ সম্মশীন সকল জীবজন্বরই 

বিপদ ঘটিবার সম্ভাবন! | 
প্রথমতঃ কুকুর ও বিড়াল জাতীর পশুর মপো জলাতঙ্ক বিষ দৃষ্ট ভর : 

পরে দংশন দ্বারা মন্থ শরীরে বিস্তান লাভ করে । ইনঙ্গেকসন্ ছ্বার! 
এই বিষ অগ্ঠ দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দে ৪য়! যায়। 

আমরা এ টী রোগাক্রান্ত কুকুরের লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ করিলাম । 

এই কুকুর নাহাকেই দংশন করে, তাহার দেহেও রোগের লক্ষণ সকল 

মোটামুটী এ ভাবে প্রকাশ পার । গোদাতিতেও ইহা প্রযোজ্য। জলাতঙ্ক 
রোগ হইলে গরুও ভীষণ ভাব ধারণ করে, এবং তাহার পাঁপক প্রভৃতি 

সকলেরই মহা! বিপদের সম্ভাবনা । 

জলাতঙ্ক হইলে চঞ্চল 'প্ররুতির কুকুর ধীর, ও ধীর প্রকৃতির কুকুর 
চঞ্চল হয়। ক্ষুধা কমিয়া বায় এবং অপেক্ষাকৃত তন্ধকারময় ও নিজ্ঞন 

স্থান অন্বেষণ করে ; চেয়ার টেবিলের নীচে, অশ্বশালায়, গো-শালায় 

আশ্রয় গ্রহণ করে। উই তিন দিনের মধ্যে তাহার শ্বরের পরিবর্জন 
হয়, দুটি চঞ্চল ও অর্থশূন্ত হর এবং মুখ ছির ভিন্ন করিয়া পম্চাৎ দিকের 

৪ 
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পদদ্ধয়ের মধ্যে লা্গুল রাখিয়া! (195 1০: চলিতে গাকে। তাহ! 

গ্রতিয়োধ করিতে গেলে দংশিত ভইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । এই "অবস্তায় 

রোগী পশ্ুচটী অথান্ দ্রব্যাদি যথ! ছেঁড়া নেকড়া, মাটী, পাথর প্রশৃতি 

লইয়া টান! ছেঁড়া করে। ঢই দিনের মধো তাহার বানস্কানে ফিরিয়া 
আসে। তাহার শরীরের উপর ত্যাচারে দাত ভাঙ্গিয়া, গায়ে ক্ষত 

হুইয়, একটী কদাকার জীব রূপে উপস্থিত হয় এবং লোক চক্ষুর অন্থরালে 
বাস করিতে চেষ্টা করে । নীচের চোয়াল ঝুলিয়। পড়ে এবং পান আশ্ার 

করিবার শক্তি এককালে অন্তহিত হয়। অঙ্গের পক্ষাঘাত ঘটে এবং 

রোগ লক্ষণ প্রকাশের পর পাচ হইতে সাত দিনের মধো রোগী পঞ্চ 

প্রাপ্ত হয়। 

জলাতঙ্ক রোগীদিগের মধো াঙ্গলিগ্গা খুব প্রবল ভাব ধারণ করে। 

প্রর্তম্মেত্ধ 2-১। সমস্ত পালিত কুকুরের, রোগ লক্গণ 
প্রকাশ পাইলেই মুখোস দিরা মুখ বন্ধ করিয়! দেওয়া মাবসশ্তক | 

২। মাগিকহীন কুকুর বিনাশ করা, এই কারণে প্রত্যেক পালিত 

কুকুরের গলবন্ধে মালিকের নাম ও ঠিকান। লিখাইএ। রাখিবার ব্যবস্থা 
করা দরকার । 

৩। কুকুরের উপর কর ধাধা কর] । 

৪। রোগছুষ্ট পশ্ড দংশন করিলে, বা ক্ষতস্থান লেহন করিলে, 

কসৌলী, কুন্তুর ব৷ কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পাঠাইবার 
বাবস্থা করিতে হইবে । দংশিত স্থান কখনও কষ্টিক দিয়া (োড়াইয়া 

দেওয়া উচিত নছে। স্থান্টী নির্দিষ্ট করিয়া লল্প লাল লোহা করুক 

ছায়াইয়! দিবে। রোগী যদি আপত্তি করে, ভাহ। হইলে কার্বলিক 
এসিডের ( ৮৪৫৩ 0৪4991105০1 ) সহিত লিনিমেণ্ট অফ. আয়োডিন 

(80, ০1 1০080) মিশাইয়া (1001860 172116701) ক্ষত স্থানে 

লাগাইয়। দিবে । 
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বন্ত শ্গাল প্রভৃতি পাগল! ন| কইলেও বিনাশ করা উচিত । এই 
প্রকারে ইংলগু প্রভৃতি দেশ হইছে জ্লাতম্ক রোগ একেবারে দরীভস্ত 

হইয়াছে । 

বতলত (81012 ). 

বলস্ত প্রত্যেক পঞ্চতে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায় এবং প্রত্যেক জেতে 

শুকটা বিশেষ নাম ধারণ করে। নপা, গো-নসন্ত ; মেষ বসন্থ, শশ্ব 

বসন্ত, ছাগ বসন্ত, পক্ষী দিগের নসন্ত। 

মান্ষ এবং ভেড়ার বসন্ত, 'গুরুভর ভান ধারণ করে বলিনা 

সাধারণের মধ্যে ধারণা যে উহ্ভারাই (9807751) মৌলিক এবং শ্রপর 

গুলি উপরোক্ত ঢুইটী হইতেই হয়। 

এই রোগের কারণ এখন ঠিক জান! দার লাই | লোক চক্ষর হদৃ্ 

কোন জীবাণু 'এই রোগের উৎপন্ছির কারণ বূলিযা মনে কর! হদ। 

সকল প্রকার জীব দেহে এই জীবাণু থাকিতে পারে, কিন্তু মনসা না 
মেষ শরীরে সাধারণতঃ থাকে । গো, এনং অশ্বের বসন্তে এই রোগ তত 

মারাত্মক নছে। 

এই রোগের কয়েকটা অনস্থ। আছে ; সথা, গপ্রাবস্থা, জরানল্া. 

গুটি, জলফোক্কা, পাকা কুস্কুড়ি এনং ক্ষত শ্ুকাইয়া দাওয়ার অবস্থা, তখন 

ইনাতে একটী ছাল ঢাকা পড়ে । 

অশ্বের ক্ুরের উপরেই গঞ্জের মণ রোগের বীজ আশ্রয় লয়, 

ক্রমশঃ উপরের চামড়াতে নিস্তার লাভ কারে এনং সে স্থান হইছে 

লেহন দ্বারা নাসিকা ও ওষ্ে, বিস্তার লাভ করে । চশ্বখে ক্ষত হয় এব 

কুত্র ক্ষুদ্র ঘ| দৃষ্ট হয়। 
রোগ ভুষ্ট পণ্থর শয়নের ভুণ প্র্তি হ্টভে লা রোগ ভট্ট মন্তষ্য ছংরা 

ক্ষুর পরাইতে গিয়! রোগ অন্থ শরীরে নাসে। লেহন হইতে নাসিকায় « 



€ 

ওষ্ঠে বা রোগপ্রষ্ট খাগ্ভাধার হইন্ডে বা নামিকান মাবরণ ( তোবড়া ) পাত্র 

হইতে ও আসিতে পারে । 

গরুতে ব্রণ প্রথমে পালানে বা বাটের মলদেশে দুষ্ট হয়। মেষ 

ব1 ছাগে ভলপেট বা উক্চর মধা প্রদেশে প্রথম আবির্ভাব লক্ষা হর । পরে 

অন্ঞান্থ লোমশূন্ধা অংশে বিস্তার লাভ করে। 

 'গোকা অশ্বে জরাবস্তা বিশেষভাবে পরিষ্ফ৭ট হর না, কদাচিৎ 

সমান্ধভ বে জর মনুভত হয়। বসন্তের প্রথম লক্ষণ, বে প্রদেশে গুটিকা 

দুষ্ট হয় সেম্তান উত্তপর, স্কীত ৪ বেদনাধূক্ত হয় । তিন চার দিন পরে ব্রণ 
গুলি হইতে ঈষৎ হরিছাছ রস নির্গত হইতে থাকে, এবং খত রসে 

লোম গুলি জড়াইয়া গিয়া! জট! বাধিয়া যার এবং ক্ষভগুলি শুকাইতে 

থাকে। 

অশ্বে রোগ প্রকাশের বিশেষে লক্ষণগ্ুলি পরিশ্ুট হয় না। গো- 

জাতির বসন্তে প্রাতোক অবস্থাই বিশেষ ভাবে দষ্ট হয়। সর্ব প্রথমে 

মশকাদি দংশনের পায় পালানে বা! বাটের মূলে রক্তবর্ণ দাগের স্থষ্টি করে, 

পরে ব্রণ প্রভৃতি হইয়া কয়েকদিনের মধো বসন্তের আকার ধারণ করে। 

বণগুলি পাকিলে তাহা »ইতে হরিদ্রাভ রস নিগগভ হয়। এই ক্ষতগুলির 

সন্াস্তলে গণ্ডের মত ভয় এবং কয়েকদিনের মাধো ক্ষতে ছাল পড়িয়। 

সারিতে আরম্ভ করে। 

গোচ্গাতির বসন্ত কখনও গুরুতর ভাব ধারণ করে না, এবং তাহ 

উপেক্ষ। করিয় চলা বাইতে পারে । 

কখনও কখনও স্তনে বেদনা হেতু গাভী দোহন করিতে দেয় না, 
'ভাহাতে স্তন প্রদাহ উপস্থিত করিতে পারে । সেরূপ ক্ষেত্রে ধীরভাৰে 

দগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিতে হইবে । বাটের মুখ বন্ধ হইয়া গেলে, 

সন প্রদাহ (ঠনকো ) চিকিৎসার যে বাবস্থা দেওয়া আছে, সেইরূপ 
চিকিংস। করিবে । 
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গোয়ালার দ্বারা এই (রোগ এক গাভী হইতে অন্ধ গাভীতে নীত ভয় 

সে কারণে স্বস্থ গান্ীগুলিকে পূর্বে দোহন করিয়া, সেই ডৃগ্ধ স্বতন্ত্র পাত্রে 

রাখিবার ব্যবস্থা করিবে । পে রোগ দুষ্ট গাভীগুলির দোহন হইয়া! গেলে, 

উত্ধমরূপে হাত ধুইয়! ফেপিবে ' 
& প্রকার রোগনষ্ট গাভীর দগ্ধ বাবহার না করাই উচিত। যদি একান্তই 

ব্যবহার করিতে হয়, তান। হইলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়! বাবহ'র করিবে। 

চিকিংস --ডই ড্রাম নিষাদল ও দুই ড্রাম সোরা৷ এক বড় বোতল 
ভাতের মাড়ের সহিত ব1 পানীয় জলের সহিত খাইতে দিনে । 

এই রোগ পানি বসন্ত না জল বসন্ত বা মিথ্য/ গোবসম্ত রোগের 

সতত ভুল হইতে পারে । পানিবসন্তের গুটিগলি ছাড়া ছাড়া হুয় এবং 

একটী গুটির চারিধারে গোবসন্তের স্থায় গোলাকার লাল দাগ পড়ে না। 

পানিবসন্তে ৫1৬ দিন মধ্যে তরল রস বাহির হয় ৪ কাগজের ন্যায় পাতলা 

ছাল পড়িয়! শুখাইয়! যায় কিন্ু যথার্থ গোবসম্ত হইলে ঘন রস বাহির হয় । 

মহামতি জেনার প্রমে আবিষ্কার করেন যে গেবসন্ত মন্্ষা শরীরে 

উৎপন্ন করিতে পারিলে তাহা প্রক্কত পক্ষে মানবের উপকারী. হয় । এই 

অল্প পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া গুরুতর পীড়ার আক্রমণ হইতে 

রক্ষ/ করে। 

সাধারণতঃ এই রোগ. একবার হইলে তিন বংসর আর না হওয়ার 

সম্ভাবনা! । 

গ্রতিবেধ--রোগ দরা পড়িবামাত্র গকুটাকে স্বতন্ত্র রাখিবে এবং 

গোশালা দোষশূন্ত করিয়া লইবে। গোয়াল! যাহাতে রোগের বীজ 

বিস্তার না করে, তাহাকে সে বিষয়ে সাবধান করিয়। দিবে। . 

বসন্তকাল ও তাহার পরবর্তী সময়ে এই রোগের আবির্ভ'ব. হয়। 

গরুর ও মানুষের একই সময়ে এই রোগ হইতে দেখ! যায়. : 
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হল (6592) 

জর নিক্তে কোন পীড়া নহে, পরম্ক ইহা অন্ত পীড়ার লক্ষণ বলিয়া: 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়, জড়ত। 

মাসে, সঙ্গী হইতে -্তফাতে থাকিভে চাহে, নাড়ীর গনি ও নিঃশ্বাস বৃদ্ধি 

পার শরীর হইতে স্রাব নিঃসরণ হয় না, বা অতি অল্প পঠিমাণে হয়, যথা 

ম্* শুষ্ক হয়, ঘন হরিদ্রাবর্ণের প্রজাব হয় ॥ 

(0০920508005) অবিরাম জরে দেহের উচ্চ তাপের নিবৃত্তি হয় না। 

(1২৩20506670) কোন ও কোনও জর, দিনের বেলায় স্বল্প ক্ষণের জন্য 

কন থাকে । (17051720816670) সবিরাম জরে সময়ে সময়ে হ৩ ঘণ্টা 

ভইন্তে আরও অধিকক্ষণ সময় জর বিরাম থাকে । 

কোনও কোনও জর কয়েকদিন বিরত থাকিবার পর পুনঃ প্রকাশ 

পায়। 

জরের কয়েকটী অবস্থা আছে. বথা-_ পূর্ববাবস্থা, জর আস কালীন: 
অবস্থ', জর থাকা কালীন অবস্থা ও জর ছাড়িবার সময়ে অবস্থা! | 

চিকিৎসা_জর হইলে পশুটীকে অন্য সঙ্গী হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা 
করিবে, কারণ কোন সংক্রামক পীড়া হেতু জর হইলে পূর্ব হইতে 
সাবধানতা! অবলম্বন করা উচিত। 

বিশ্ুদ্ব জল এক বালতি গরুর নিকট রাধিয়া দিবে, পিপাসা পাইলেই 
বাহাতে উহ পান করিতে পারে ; এই জলে ২ ড্রাম সোরা ও ২ ড্রাম নিষাদল 

টিয়া দিবে, জর কষিয়! গেলে আর দিবার প্রয়োজন নাই খাইতে রুচি 
তয় এইরূপ খাস্ত দিবে । ভাতের মাড়, কচি খাস, লুসার্ণ, তরকারির 

খোস৷ প্রভৃতি এই সময়ের পক্ষে উপযুক্ত খাস । 
দেহে ও শূঙ্গে হাত দিয়! দেখিলে ব! নাড়ী দেখিয়া জর অত্যধিক 
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হইয়াছে বুঝিতে পারিলে ঈষহ্ণ জল দ্বারা তাহার দেহ ধুয়া দিবার 

বাবন্তা করিবে । শরীর ভাল করিয়া পু'ছাইয়া দিবে যেন জল না থাকে ; 

পরে কম্বল বা থলে চাপা দিবে ॥ এই প্রক্রিয়া কোন ঘরের মধো বা রৌ্রে 

দাড় করাইয়া করিতে পারিলে তাল হয়। 

50110178501 [081576318 ( লবণ ) ই হইতে চার আউন্দ, বে'গ 

লক্ষণ সকল দূর না! ত ওয়া পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে 
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ম্বাহল স্ক্রল লীড়?। 

শ্বাস যন্ত্রের কয়েকটী প্রধান প্রধান অংশ আছে, এনং তাহার 

প্রত্যকটীর বিশেষ বিশেষ গীড়া আছে । আমর] 'প্রভ্যেকটী শ্বতঙ্গ 

ভাবেই আলোচন! করিব । 

শ্বাসধন্ধের বভিরংশের নাম, নাসিকা তন্মধ্যে নাসারন্ধ ও নাসাগহবর | 

শ২পরে ভিতরাংশের ককেয়টা অংশের নাম লারিংস, ফ্যারিংস, 

ট্রাকিয়া, ব্রংকিনাই, ব্রংকি গুল্স্ এবং কুস্ফ্ুসের নধো বাবু ধারণের 

ংশগুলি। 

ুন্ফুস, বক্ষঃনামক আধারের মধ্যে ঢাকা পাকে এবং বঙ্গের ভিতর 

দিকটা পুরা নামক পাতলা চণ্ম (01677701816 ) না নিলি দ্বারা আবৃত । 

ট্রাকিয়'কে বৃক্ষ কাণ্ডের সভিত, ব্রংকিয়াই বঙ্গের শাখার সহিত তুলনা 
করা যাইতে পারে । 

ব্রকিয়াই (01077018।) ক্রমশঃ নানা অংশে বিতক্ত হউয়! 

বংকিওল্!স্ (31010106165) নাম ধারণ করে, ইহাদিগকে বুক্ষের প্রশাথা 

বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে । শেষোক্ত গুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে 

গ্ীণতর অনন্য হইয়া বামুকোষ রূপে শেষ হয়, এবং এই গুলিকে 

বৃক্ষ পত্রের সহিত সহজেই তুলন। করা যাইতে পারে। 

নিশ্বাসের সহিত বায়ু গ্রহণ করিলে তাহা (৪ ০5115 ) বায়, কোষে 
গিয়া! রক্ত পরিষ্কার করে এবং হৃংপিওড কর্তৃক সেই বিশ্বন্ধ রক্ত দেহে 
ছড়াইয়! পড়ে । রক্ত দ্বারা দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা, নাড়ী প্রভৃতি 
পৃষ্ট হইয়া থাকে। 

রোগের কারণ । - শ্বাসযস্ত্রের পড়ার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দ্ব্টী কারণ 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। একস্থানে অধিক সংখ্যক জীবের বাঁ 



৫৭ 

অস্বাস্থাকর বু সেবন, বায়ু চলাচলের স্বন্দোবস্ত না থাকা, 'মস্বাস্থ্যকর 

স্টানে বাস, অতাধিক ঠাণ্ডা বা রৌদ্র লাগান, প্াতল বায়ু সেবন, সদ] সর্বদা 

গা ধুইয়! ভাল করিয়! না পৌছা, স্নানের পর অতাধিক বারুষুক্ত স্কানে প্র 
বাধিয়! রাখা, সর্দি উত্তেজক কোন তীব্র বাম্প সেবন, শ্বাসযন্ধের মধ্য ভঠাং 

তরল না কঠিন পদার্থ প্রবেশ এই সকল গৌণ কারণ রূপে নির্দেশ করিতে 

পারা যায়। মুখা কারণ রূপে বোগোতৎপাদক জীবাণুকে গ্রহণ কর! 

নাইতে পারে। 

0৪৮2াণে। (নছ্দি 9 

নাম--ক্যাটার, সদ্দি, মস্তকে ঠাণ্ডা জম] । 

নাসারদ্ধের মাবরক বিল্লিতে প্রদ হ উপস্থিত হয় । 

কি12ণ- অন্তান্ত কারণের সহিত উত্তেজক বাম্প গ্রহণ, হঠাৎ গ্রাতল 

জল পান ও শ্বাসন্ধের পীঁড়ার ন্তান্ট কারণ গুলি ইতার কারণরূপে গ্রণ 

করা যাইতে পারে। 

লক্ষ" -অনেকগ্চপ্রি পশ্খ এককালে মাক্রান্ত্র হয়। প্রথমে গ 

পরে শ্লেম্ষা! সংযুক্ত কাসি হয়। এক ব| উভয় নাসিকা হইতে জলবৎ পরে 

চটচটে ঘন শ্রাব অল্প ব! প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে থকে। না'সকার 
মধ্যে আবরক বিল্লি রক্তবর্ণ হয় নাড়ী দ্রুত হয় ও গাত্রোত্তাপ বুদ্ধি পায়। 

চক্ষু হইতে জল পড়িতে পাকে । কোষ্ট বন্ধ ও প্রত্াব ঘোরতর বা ঈষং 

হরিদ্র। বর্ণের হয় । সন্দি যদি শীঘ্র সারান না! যার, তাহ! £ইলে ইহা ল্যারিংস 
আক্রমণ করিতে পারে, এবং অত্যন্ত কষ্টদারক কাসির উৎপত্তি করে। 

আহার করিতে বা নিশ্বাস গ্রভণে বিশেষ অন্থবিধা উপস্থিত হয় এব; 

শ্বাসরোধ হইয়। মৃত্যুম্ুখে পতিত হইতে পারে। 

সন্দি' হইতে স্গারুর যে স্বীতি ভয়, তাহা মস্তকের নান্নাস্থান আক্রমণ 
করে ও পীনসের স্য্টি করে। মস্তকে ধীরে আঘাত করিলে গভীর 
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নিরেট বস্ত্র শব দেয়। এক বা উভয় নাক ত হতে হাড় পচার মত 
চর্ন্ধযুক্ত আব নির্গত হয়। 

চিকিতস1-_রোগধুক্ত পণুটাকে অন্ধ পণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে 
হইবে | শুক ও বাযুঘুক্ত স্থনে বীধিয়া রাখিবে | জল ফুটাইয়! তাহাতে 
১1৭৯ ফোটা ইউক্যালিপটস্ তৈল দিয়া সেই' বাম্প নাসিকাতে দিবে । 
ফুটন্ত জলের বাল্তি একটা চট দিয়া খিরিয়া সেই চটের একদিক গরুর 
নাকের চারিদিকে ঘিরিয়া দিবে । যাহাতে মুখ গরম জলে ঠেকিয়! না যায় 

সে দিকে লক্ষ্য ্লাখিবে। ইউক্যালিপটস না থাকিলে তারপিন্ তৈল ব! 
কর্পুব (চার ড্রাম আন্দাজ ) দিবে। রোগ লক্ষণের উপশম ন। হওয়া 

পধান্ত দিনে তিন বা চার বার করিয়া এই প্রক্রিয়া করা উচিত । 

আধ বা এক আউন্স টাটুক। বাসকের রস মপু সংযোগে গরুর জিহ্বার 
উপর দিবে । লক্ষণ কম না হওয়া পধান্ত দিনে ছুইবার কাঁয়া দিবে। 

ষষ্টি ঘধু দুই ড্রাম, ধুতুরার রস অর্ধ ড্রাম, বাসক অন্ধ হইতে এক. 
মাউন্স, অর্ধ বা এক আউন্স মধুর সহিত দিনে দুইবার দিবে । 

মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী, শ্বাসনালীর 

গীড়'র পক্ষে ইহা অধিকতর প্রয়োজনীয় ও উপকারী । শরীর চট দিয় 

আত করিয়া দিবে। 

এক বাল্তি বিশুদ্ধ পানীয় জল অতি নিকটে রাখিয়া দিবে, ষাহাতে 

তৃষ্। পাইলে স্বেচ্ছায় পান করিতে পারে । জর থাকিলে তঁ জলে ছুই ডাম 

নিষাদল ও ছুই ডাম সোরা মিশাইয়! দিবে । 

এই রোগে অত্যন্ত ক্ষুধামান্দ্য হয়; সেই জগ্ত যাহাতে ক্ষুরার উদ্রেক 

হয় এবং যাইতে বিশেষ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ খাগ্য দিবে । রীশ পাতা কচি 

দং1 বা অন্ত প্রকার কাচা ঘাস খাইতে দিবে । কিছু লবণ দিয়! গরম 

জল মিশাইন্সা অল্প ভূষি খাইতে দিবে । ফেন, কাজি, ভাজা ছোলার ছাতু 

খাইতে দেওয়। যাইতে পারে । 
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হ,৪:71081655 আা ল্যাল্িহ বেক েন্িক্ 

জিএ্ধিল প্রলগাহ, পজলক্ষন্ত। 

কারণ-_শ্বাসযস্ত্রের পীড়ার সকল কারণ হইতে এই রোগের উৎপত্তি 

হইতে প'রে। ক্যাটার বা সর্দির স্ফীতি হইতে, কারিডাইটিস রোগের 

বীজাণু হইতে ও এই রোগ জন্মিতে পারে । 
লক্ষণ-_ ঘাড় লম্বা করিয়৷ দিয়া, নাসারন্ধ, ল্দীত করিয়া রোগবুক্ত 

পশুটী দীড়াইয়া থাকে । গলদেশে বেদনা! ভয়, গ্রিক্ষিতে ও নিশ্বাল 

রাইতে বিশেষ কষ্ট অনুভব করে । নাসিক হইতে আব নির্গত হয়, জরের 

লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় । জোর করিয়া কিছু পান করাইতে ?গলে 

নাসিক! দ্বারা বাহির হইয়া শাসে। প্রথমে শু পরে শ্্রেম্স! সংযৃক্ 
কাসি হইতে থাকে এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে খাকে । কোন কোন 

ক্ষেরে রোগ বিপজ্জনক গলাফুলো রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে 'এবং দম 

বন্ধ' হইয়! পণুটী মৃত্যুমুখে পতিত ভয় । 

চিকিগুস'-_-অন্তান্ পশুগুলি হইতে দুরে রাখিবে, ল্যারিংসে ভাপ 

দিবে, অথবা তপ্ত কেয়লিন (17.901806 ) কাদ1 9 গ্লিসারিন বেদনা- 

স্তানে দিবে। পর্ধ বপিত উপায়ে নামিকাতে জলের বাম্প দিবার 

ব্যবস্থা করিবে। 

83:01010865 ব্রা শ্রাসম্মালীন্র স্ফীতি। 

কারণ- শ্বাসযন্ত্রেয় পীড়ার যে সকল কারণ বল! হইয়াছে, সেই সকল 

কারণেই এই রোগ হইতে পারে । রোগের জীবাণু, বিশ্ষেতঃ নাসিকা 

মধে তরল ব। স্রবা কঠিন অথব! উত্তেজক বাম্প প্রবেশ করিয়া রোগোৎপত্তি 

করে। কথন কখনও সরু টুন কৃতার ভ্তার় ৩।৪ ইঞ্চি লঙ্কা রুমি কতগুলি 

একসঙ্গে শ্বাসনালীতে দেখিতে পাওয়া ষায় এবং ষেই সকল কৃমি নাসিক 

তইতে স্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই রোগ স্থতি করে? 



তে চি 

লক্ষ*্--জর এবং জরের সকল লক্ষণ প্রকাশ করে, মাথা লম্বা করিয়া 

বাহির করিয়! দেয়, নাসারন্ধ বিস্তৃত করিয়া রাখে । নাসিকার মধ্যে 

মাবরক ঝিল্লি রক্তবর্ণ ধারণ করে। নাড়ী, কষ্টিন ও দ্রুত হয়। চক্ষু ও 
নামিকা হইতে শ্রাব নির্গত হর। শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য গীড়া অপেক্ষা 

ইহাতে অত্যধিক কাসি লক্ষিত হয় _ প্রথমে শু পরে শ্ললেম্স। সংবুক্ত হয়। 

বক্ষস্থলে কান রাণিয়৷ শুনিলে খুন জোরে ঘড় ঘড় শব শোন! যায়। 

যদ উপেক্ষা কর! হয় ভাত। হইলে ব্রষ্কোনিউমোনিয়া হইতে পারে বা! দর 

বন্ধ ভইয়া পশুটা মৃত্যুমুখে পভিত হইতে পারে । 

চিকিৎস _-বথেষ্ট পরিমাণে যাাতে বিশুদ্ধ বাবু পায়, এমন স্থানে 
পশ্থুটীকে রাখিবে, কিন্তু যাগাতে অভাধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা বারু না লাগে 

সে দিকে লক্ষা রাখিতে হইবে । কম্বল ন! থলে দেহে চাঁপ। দিয়! 

রাখিবে। 

ল্যারিঞ্রাইটিসের স্ায় চিকিৎসা করিবে । কপূর সরিষ! তৈল দিয়া 
মালিস করিবে বা এন্টি থারমিণ (00-0061000 ) গরম করিয়া 

লাগাইয়া দিবে। 
কমি দুষ্ট হইলে পশুটীকে একটা গৃহে আবদ্ধ করিয়া গন্ধক পোড়াইবে, 

এবং একজন লোককে সেই স্তানে উপস্থিত রাখিবে। যতক্ষণ মানুষ 

ধোয়া সহ করিতে পারে ততক্ষণ পশুটাকেও সেইস্থানে রাখিবে। 

নিশন্মোলিস্ত্রা লা হ্ুসহুসেল স্কীতি। 

কারণ__রোগের জীবাণু একটী কারণ। যাহ! দ্বারা ফুসফুসের শক্তি 

হাস হয় তাহাই এই রোগের গৌণ কারণ বলিক্স। গ্রহণ কর! রাইতে 

পারে। শ্বাসযস্ত্রের পীড়ার সকল কারণই এ রোগের কারণ বলিয়৷ 

লওয়! বাইবে। 
লক্ষণ-_মভাধিক জর হয়। নাড়ী কঠিন ও দ্রুত হম্ব। নাড়ী 
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্যাণ, তার ন্টায় ভয় এবং নাঝে নাঝে হাতে ঠেকে। নাসিকার 

মধান্ড ঝিল্লি লাল হয়, এবং পশ্খটির মত্যন্ত্ শক্তিক্ষয় হয়। চাপা 

কামি হয় এবং নাসিক! হইতে অল্লজ্ঞলীয় 'ও লালবর্ণ জান নির্গত ভইতে 

দেগ] যায় । 

আঙ্কলের মধো একগোছা চুল ধরিয়া ঘসিলে যেমন শব্দ হয় লক্ষংস্থলে 

কাণ দি" খুস খসে সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাগয়া ধায় অথনা তপু খোলায় 

নালি ঘসিলে বেরূপ শব্দ হয় সেউরীপ এব পাওয়া যাইতে পারে । 

প্রথমে শব পাওয়া যায় না, পরে শব্দ বৃদ্ধি পার । রোগমক্কির সহিভ- 

ক্রমশঃ কমিয়! বায় । 

চিকিৎস _ ব্রঙ্কাইটিসের হ্কায় চিকিংসার বানস্তা করিবে । পরে 
কিহ্বার উপর € গ্রেন 6৫ 1091606 ০1 11510015 দিনে একবার দিয়া 

দিবে। স্বান্তোর উন্নতি আরম হইলে বন্ধ করিয়া দিসে । জোর করিয়া! 

কোন জিনিনা [রাইতে চেঈা কবিবে ন।? শ্বাসদন্বের সকল প্রকার, 

গীড়ান্েই খাওয়ান বিষয়ে সতর্কত। হবলম্বন করিতে ভয় । নামিকাছে, 

কিয়োজোট ও ইউকালিপটাসের বাম্প দিবে 

গ্রিসারিণের সহিত ০০18) গরদ করিরা চক্ষে ঢুই পাশে দিবে। 

৪ ভাগ সরিব।” তৈলের সহিত এক ভাগ কপুর দিনা গল্ন করির! 

মালিস করিবে। 

7718127187 বব। 

শল্ভ - এল আল কি নিক প্রলাাহ। 

ইহা একটা অতান্ত কষ্ট দায়ক পীড়া । জীবাণু ইইঈতে বা নিউমোনিয়া 

হেতু বক্ষঃ হধ্ো শ্কীতি প্রা আক্রমণ করিলে এই রোগ হয়। শ্বাস 
যন্ত্রের পীড়ার গৌণ সকল কারণ 'গুলিই ইহার উৎপত্তির কারণ বলিয়া 

নিদ্দেশ কর ষাইতে পারে। পঞ্জরাস্থি ভগ্ন হওয়া বা ফুসফুসে উপবিস্ত- 
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কোন ফোড়া ফাটিয়া! গিয়া পূষ প্রস্থতি বঙ্ষঃস্থলে রন্ধে র মধ্যে প্রবেশ 

করিলে এই রোগ হইতে পারে। 

লক্ষণ- ঘাড় লম্বা করিয়া, নাসারদ্ধ বিস্থৃত করিয়। দাঁড়াইয়া 

থাকে । কনুই বাহির করিয়! দিয়া দাড়ার । 10061 00919এর উপর 

চাপ পড়া হেতু পশুটী যন্ত্রণা ভোগ করে এনং নড়িতে চড়িতে ধন্বণাস্চচক 

এব প্রকাশ করে। নাড়ী ভারের ম্যায় 'এব? শক্ত বলিয়া অন্রভত হয়, 

জর বাড়ে গুতা 16015001102. 23৩0 তয়। ক্টকর নিশ্বাস বেন 

নাভিদেশে হতে আসিতেছে ললিয়। মনে হয়, কষ্টদায়ক বেদন!সৃন্ক 

কাসি ভয় এবং কড়াই গযণে যেরূপ শব্দের উৎপন্তি ভয়, সেইরূপ শব্দ 

শোন। বায় । 

চিকিগুস!--নিউমোনিয়ার চিকিৎসার হান চিকিৎসা করিবে । 



গো'ক্সেম্যালিন্ত তনহক্রগামক আোগ। 

ভারতবর্ষে গরু ও ভেড়ার সাধারণতঃ সংক্রামক রোগ সকলের বিবরণ 

ও তততৎ রোগের নাম ও গ্রতিবিধানেষ ব্যবস্থা নিম্নে লিখিত হইল :-- 
1 গোবসন্ত বা পশ্চিমা | 

২। এসে রোগ বা! পা ও সুখ লংক্রান্ত রোগ। 

৩। গলা কুল! । 

৪1 তড়ক। বা 2000182, 

৫। বাদল! বা 13190) 0028661, 

৬। ফুফসস ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ । 

৭। ভেড়ার বসস্ত। 

উল্লিখিত রোগ সকল ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে দেখিতে পা ওয়! যায়। 

'ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এই সকল রোগ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হুইয়। থাকে । 
গলা ফুল, তড়কা। ও বাদল। রোগের মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণে পরস্পর 

মিল আছে। এই ত্রিবিধ ধোগই আল্পকাল ন্ডারী ; সচরাচর ২৪ ঘণ্টা 

হইতে চারি দিনের মধ্যে ৃতুযু ঘটিয়া! থাকে । উহার প্রত্যেকটিতেই 
মৃত্যু সংখ্যা মত্যন্ত অধিক, খুব কম হইলে শতকর! প্রায় ৮*টার মৃত 

হয়ঃ 'মাক্তান্ত পশুমারেরই মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য্য নয় । 
এসো রোগ ঘা! পাও মুখ সংক্রান্ত রোগ মতান্ত সংক্রামক কিন্ 

ইন্ছা প্রায়ই মারাস্মক হয় না। যত্বপুর্বক চিকিৎসা করিলে আক্রান্ত 
'পণুদিগের মধ্যে শন্তকর! ২।১ টির অধিক আরা হায় না। 

ফুদ্ফুম্ ও ভাঙার আবরক বিল্লির প্রদাহ মত্যস্ত সংক্রাক রোগ, 

কিন্তু হুর্ভাগবশতঃ আমাদের দেশীয় লোকের ইহা সংক্রামক বলিয়া 

'ধারণা নাই ॥ ইহা অজ্ঞাতসারে পণুদিগের শরীরে প্রবেশ করে এবং 

লীরে ধীরে বুদ্ধ পায়। 
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এই রোগাক্রান্ত হইয়। পশ্তগুপি শীর্ঘ হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় এক 
মাস হইতে তিন মাস পর্ধ্যস্ক বা! তাহারও 'অধিক কাল জীবিত থাকে । 

ই! ম্মরণ রাখা আবস্তক যে, এই দকল রোগ যে কেবল স্বঙ্গানতীয় 
পশ্ডর মধ্যে এটা হুইতে অন্থটিতে সংক্রামিভ হইর! থাকে, এমন 

নে ; যে সকল লোক এই সকগ সংক্রামকরোগাক্রস্ত পশুদিগের স্বো 

শু্রষ1 করে তাহাদিগের সংস্পর্শ হইতে নুস্থকায় পশুদিগেরও রোগ 

জন্মিতে পাবে । অথবা এই সকল রোগাক্রান্ত পশ্তদ্বার] ব্যবহৃত থাগ্ভ বা 

জলের সহিত এ রোগের বাজ এক স্থান ব। এক পশ্ত হইতে অন্য পশুতে 

বা অন্ত স্থানে সংক্রামিত হইতে পারে। 

অধিকন্তু এই সকল রোগাক্র।স্ত পণ্ড যে গে'য়।ল বাষেস্থানে থাকে 

সেই স্থান পীড়িত পণ্ুর চক্ষু, মুখ ও নাদিক! হইতে নির্গত ক্লেদ ও মল 

মুত্রাদি ঘার! দৃধিত হইয়া যায়। এবং এসো রোগে পা ও মুখ হইতে 
নির্গত ক্লেদও পুর্বববৎ বিষাক্ত । 

গৃহপালিতই হউক আর বন্ই হউক রোমন্থদকারী পণ্ড মাত্রেরই 

রোগ হইতে পারে ; কিন্তু গোজাতীর পশুরই এই রোগে আক্রান্ত 

ইইবার সম্ভাবনা অধিক । 

ছাগলদিগের বসন্ত হইলে তাহার! প্রায় বাচে *। মেষেব কখনও 
কখনও ইহাতে আক্রান্ত হয়, কিন্ত তাহাদিগের এই রোগ প্রাঃ়ই সামান্তরূপ 

হইয়া! থাকে ; তথাপি মরণ রাখা কর্তবা বে একটি পীড়ঠ মেষ সমস্ত 

পালকে রোগাক্রান্ত করিয়া! ফেলিতে পারে। | 

মহিষদিগের মধোেই সচরাচর গলা ফুল! রোগ উৎপন্ন হইতে দেখ! 
বায়, কিন্তু গোমেবাদও অনেক সময় ইহাতে আক্রান্ত হয়। 

এ সো রোগে- গৃহ পালিত পণ্ড পক্ষী অধিকাংখ্রেই এই রোগ 

হইতে দেখা যার । এই রোগাক্রান্ত গাভীর ভ্বপ্ধ পান করিয়া পোকের 

মুখে স্ফোটিক হইয়াছে এরূপ অনেক ঘটনার কথা উল্লিখি হ আছে । 
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এস্থা ক্স রোগ জন্তধাত্রকেই আক্রমণ করে, মান্থবও এই রোগের 

হাত হইতে মুক্তি পায় না। এই রোগে মৃত ঞ্ীবের দেহ স্পর্শ 

কর! অতিশর বিপজ্জনক, সেই হেতু বিশেষ রূপে সতর্কত1 অবলঘ্ন 

কর! আবহা ক। 

এই সকল রোগ বিশেষতঃ রিগারপেষ্ট €গোবসস্ত ) ও এসো রোগ 

ভরত ্ষে সর্ধর সকল সময় অল্প বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়; উপস্কিত 

ন। থাকিলেও যে কোন সময়ে ইহ প্রাছুর্ভত &ইতে পারে। সেই ন্কেতু 

এই সকল রে'গ নিবারন্রে জন্য বা যদ এই সকল রোগ পগুদিগের 

মধ্যে সহসা! আধ্তিতি হয় তা হইলে অন্ততঃ খাঙ্কাতে তাহ! প্রনার 
লাভ না করিতে পারে তদ্বিষয়ে পূর্বব হইতেই সর্বদা বিশেষ সাবধান থাক! 
উচিত। 

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি গোমেষা'্দ রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের 

রীতিমত পালন কর! কর্তব্য ১ 

১) বখন হাট হইতে গোমেষার্দি ক্র কর! হয়, তখন তথায় উহার 

ছোঁয়াচে রোগের বীক্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ মনে করিতে 

হইবে । যে হেতুষ্ভাটে নানা স্থান হইতে গোমেষাদি জানীত হইয়া 

থাকে, এ সকল স্থানের কোন না কোন একটীতে যে (গোবসস্ত ) 

রিগাপেষ্ট বা এসে) রোগ বা উত্য় রোগই কিছু পূর্বে প্রাহৃভূতি 
হইয়াছিল বা তখন বিদ্যমান আছে এরূপ মনে করা অযৌ;ক্তক নকে। 

(২) গরু বা ভেড়ান্গিগকে স্থানান্তরিত করবার সময় পথিষমত্যে 

উস্থাদিগকে জন্ত গরু বা ভেড়ার সহিত মিশিতে দেওয়া! উচিত নহে, 

এবং রাত্রে কোনও সরাইয়ে বা তাহার নিকটে রাখা উচিত নে? 

কারণ রোগাক্রান্ত গরু ব1 ভেড়ার স্থার1 এ স্ান তখনই বা কিছু পূর্বে 

দুবিত হই থাকিতে পারে। দিবাভাগে তাহাদিগকে আস্তে আন্ত 

ও ছাঁরায় ছারা! লই:। যাওয়! উচিত। ২৪ "প্টায় ৫৬ ক্রোশের অধিক 

€্ 
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তাহাদিগকে চলিতে দেওয়া! উচিত নস্গ। উহার মধ্যেও মাৰে মাঝে 

তাহাদিগকে জলপান করান ও পেট ভরিয়া খাওয়ান আবশ্যক । 

(৩) যখন হাট বা অন্য স্থান হইতে গোঁমেষাদি ক্রয় করা হয় তখন 

তাহাদিগকে ক্রেতার বাটাতে এক স্থানে পৃথক করিয়া রাখা আবশ্তা ক, 
এবং চধ়িবার সময় যাহাতে ইনার! গোয়ালের গরু ভেড়ার সভিত না! মিশে 

এইরূপ করা উচিত। ইভারা কোন সংক্রামক রোগ কর্তৃক আক্রান্ত 

হইয়াছে কিনা ইভার প্রমাণ পাইবার জন্ত অন্ততঃ পনর দিন তাহ]. 

দিগ:ক পৃথক রাখা উচিত । 

এঁ সময়ে নূতন আনীত গোগণকে প্রাতে ও সন্ধায় যত্রপূর্বক দেখা 

উচিত এবং যদি উপরোল্লিখিত কোন রোগ ভাহাদের মধ্যে দষ্ট ভয়, তাহ 

হইলে এ পীড়িত পশুদিগকে তৎক্ষণাৎ এরূপ ভাবে পুথক্ রাখা আবগ্তক 

ঘেন তাহারা গোয়াল্র পশ্চগণর সভিত কোনরূপে না মিশিত্ে পালে ) 

এব, শোয়ালের পঞ্ুশ্ছলিকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়! কিছু 

দুনৈ দূরে লাখ। মাবন্তক। তিন মাস কাল মধ্যে যদি তাভাদের কোনও 

পীড়া না হয় ত হা তইলে আঙ্টান্ঠ গরুর সহিত উহ্বাদিগকে নিরাপ দ যাইতে 

দেওয়াও থাকিত দেওয়! সাঈতে পারে। 

(৪) যখন গরু পণ হাটিতে গাকে ব| এক প্রদেশ ভইতে অন্ত এদেশে 

গমন করে তখন উহাদের সংব্রশমক রোগের বজ সংস্পশে পীড়াগ্রস্ত 

হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে । “সজঠবাঁটা আদিলে তাহাদিগকে ভ'ল কবিয়। 

পরীক্ষা করা উচিত, এবং যদি উহার। কোন সংক্রামক কৌশগ্রস্ত 

প্রদেশ দিয়! আসিয়া থাকে, তাঁভা হইলে. তাহাদিগকে কিছু কাল পৃথক 

ভাবে রাখতে হইবে |" (২০ ও ২১ নং নিয়ম জষ্টবা )1€?) 

(৫) যখন গর্ক ও ভেড়ার মধ্োে কোন সংক্রামক রোগ হয় বা 

হইয়াছে বলিয়! সন্দেহ হয়, তখঞা সর্কাগ্রে $ পীড়িত পশুকে সুস্থ পঞ্চগ্ণ 

হইতে পৃথক্ করিয়া রাখ! কর্ব্য। - 
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(৬) পশু সকলকে সর্বদা বত্ব পূর্বক পরীক্ষা করিয়! দেখিবে, এবং 

'ীড়ার অন্ন মাত্র লক্ষণ দেখিলেই সতর্কতা অবলঘ্বন করিবে। 
৭। নীরোগ পশুগুলিকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিবে, ও স্থান 

সংকুলান অনুযায়ী যতদূর সম্ভব, তত কম করিয়া প্রত্যেক দল গঠিত 
করিবে। এই প্রকার ভাগ করিয়া পরম্পরের মধ্যে যথেষ্ট স্থান 
'ব্যবধান রাখিয়! পৃথক করিয়া রাখিবে এবং পীড়িত পশুর বাতাস যেন 

তাহাদের গায়ে ন৷ লাগে এরূপ স্থানে তাহাদিগকে স্থাপন করিবে। 

প্রত্যেক দলটীকে সর্বদা পরীক্ষা করিয়া! দেখিবে, এবং কোনও পশু 

অল্লমাত্র পীড়িত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানান্তরিত করিবে । 

সাধ্যমত এই উপায় অবলম্বন করিলে আল্প দিনের মধ্যে এই 'ীড়। হয়ত 

কেনল হই একটা দলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং তৎক্ষণাৎ 

পীড়িত পশুকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিক়া দিলে পাঙ্গের মধ্যে এই 

রোগের বিস্তার হওয়া বন্ধ ভইর়] যাইবে । প্রতোক দল পরথক পুথক 

করিয়া রাখিবার পর কিন্বা রোগাক্রান্ত দলের সর্বশেষ পশ্টটীকে 

স্টানাস্তরিত করিবার পর তিন মাস কাল অবর্ধি প্রতোক দলকে অলন্তানা 

গঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে দঙ্গ। করা কর্ঠবা (৯০ ৪ ২১ লং 

নিয়ন দ্রষ্টবা)। 

৮। গীড়িত প থাকিবার নিট স্থান বেড়ার দ্বার উত্তমরূপে লে্টিত 
ও স্সস্থ পঞ্চর থাকিবার বা চরিবার স্তান এ সম্পূর্ণ পুথক স্তানে অবস্থিত 

তইবে? পীড়িত পশ্র. ও.. ভাভাদের পরিচারকগণের নিগিভ খাছ ও 

পানীয় লইয়া বাওয় য় ক্ষর্তি খাই, কিস্কু এই চিকিৎসালযর় হইতে কোনও 

গাষ্ঠি, পানীয়, খড়কৃটা প্রড়তি আবর্জনা, বা কোনও কাপড় 'অনা স্থানে 

লইয়া যাঁওয়া উচিত নহে । এই চিকিৎমালয়ে কুকুরদের যাইতে আসিডে 
দেওয়! উচিত নহে, কারণ তাহারা সুস্থ পশু বাখিবার স্তানে সংক্রানক 

রোগের বীজ লইয়া! যাইে পারে। 
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৯) চিকিৎসালয়ের খড়কুট! প্রভৃতি শুধফ আবর্জনা ইহার সীমার 
মধ্যেই পুড়াইয়া৷ ফেলা আবশ্তক, এবং মল মূত্রাদি ও অন্ঠান্ত আর 
আবঞ্জনা গোয়াল ঘর হইতে সর্বদা পরিষ্কার করিয়া চিকিৎসালয়ের 

জমির মধ্যে গর্ত করিয়া প্রোথিত করিবে। গর্তগুলি চারি হাত বা 

তাহার অধিক পরিমাণে গভীর করিতে হইবে এবং তাহাদের চতুর্দিকস্থ 

সমতল ভূমির উপরিভাগ হইতে ছুই ফুট বাদ দিয়! অবশিষ্টাংশ চিকিৎ- 

সালয়ের আত্র খড়কুটা প্রন্ৃতি আবর্জনা ও মল মৃত্রাদি ছারা পূর্ণ করিয়া 

তাহার উপর চুণ 'ও উত্তম নূতন মৃত্তিক দিয়া গর্ত পূর্ণ করিবে। 
১০। চিকিৎসালয়ের গোয়ালঘর, প্রাচীর ও দেরাল প্রভৃতি সর্ধদা 

ঝট দিয় ও ধৌত করিয়া অতি উত্তমরূপে পরিষফ্ষার করিবে, এবং 
প্রতিবার পরিষ্কার করিবার পর “ম্যাকড়ুগাল” সাহেব কৃত সংক্রামক 

গীড়া নাঁশক গুড়া বা রোগের বীজ নাশক এঁ প্রকার অন্ত কোন 
'ধধ কিন্বা চুণ, তস্ম অথবা স্ফ মৃত্তিকা মেজে ও জমির উপর প্রচুর 

পরিমাণে ছড়াইয়! দিবে; এবং কাষ্ঠ নিশ্মিত দ্রব্যাদি ও প্রাচীর সকল 
প্রথমে ধৌত করিয়া পরে আলকাতরা ঘারা লিগ্ত করিবে । , 

১১। চিকিৎসাণয়ে উত্তমরূপ বারু সধ্ালন আবশ্তক | চিকিৎসালয়ের 

গুহে প্রত্যহ এক ঘণ্টা কাল গন্ধকের ধূম দেওয়া আবশ্তক। এই সময় 

দ্বার ও গবাক্ষসমূহ বন্ধ করিয়া! রাখিবে কিস্ত বায়ু সধশলনের পথ কিছু 
মুক্ত রাখিবে। 

১২। বৎসরের যে সময» মশা ও মাছির অত্যন্ত প্রানুর্ভাব হর 

এবং পশুগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠে সেই সমর গৃহের 
বে দিক হইতে বায়ু সঞ্চালন হইতে থাকে, সেই দিকের দ্বারের 

সন্ুখে শুফ খড় ঘুটে প্রভৃতি সর্ধবদ! প্রজ্ছণিত করিরা! রাখ! উত্তম পরামর্শ । 
নশক মক্ষিক! প্রভৃতি প্রায়ই রোগ বিস্তার করিবার প্রধান কারণ। 

১৩। পীড়িত পশুদিগকে বিশেষূপে পরিফার--পরিচ্ছন্ন রাখিতে 
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হঃবে এবং ভাতের পাতলা! মাড় ও সবুজ তাজা ঘাস খাইতে দিবে। 
সুস্থ পশুদিগকেও কোমল ও শ্লেচক খাগ্ক খাইতে দেওয়া উচিত, কারণ 

যে সকল পশুকে শুফ কঠিন খাগ্ঠ খাওয়ান হয়, তাহাদের রোগ, রেচক 

খাস তোজী পশুদিগের রোগ অপেক্ষা গুরুতর হইয়া থাকে । 
১৪। যখন গোমেষাদির মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ আবিভূ্তি 

হয়, তখন রোগাক্রান্ত দলের পশুদিগের মধ্যে সর্বশেষ রোগ ঘটিবার 

পর তিন মাস কাল অতীত হইবার পূর্বের সুস্থ পণ্তদিগের সহিত 
তাহাদিগকে একত্র বিচরণ করিতে দিবে না (২৭ ও ২১ নিয়ম ভ্রষ্টব্য )। 

১৫। যে সকল পশু আরোগ্য লাভ করে তাহাদিগকে চিকিৎসালয় 

হইতে স্থানাত্তরিত করিবার পূর্বে গরম জল ও সাবান দিয়া উত্তমরূপে 
ধৌত করিবে । যদি কার্বলিক এসিড পাওয়া ঘায় তাহা হইলে গরম 

জলের প্রতি গ্যালনে (৫ সেরে) ছুই ছটাক পরিমাণ উক্ত এসি 

মিশাইয়! লইবে এবং রোগমুক্ত পশুর বাসস্থান ধুইয়া ফেলিবে। 
১৬। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে যে সকল পণ সংক্রামক রোগে 

মরিয়া! যায় তাহাদিগের যে স্থানে মৃত্য ঘটে সে স্থান সম্পূর্ণ দোষ 

শন্ঠ করিয়া লইবে, এবং তাহাদের মৃত দেহ অন্ততঃ দ্ুই হাত 
মাটীর নিম্নে প্রোথিত করিবে। 

১৭। যে সমস্ত পশু সংক্রামক রোগে মারা যায় তাহাদের চর এ 

মৃত দেহের সহিত শষ্ট করিবে । তাহা না হইলে মুচিরা এ রোগ দুষিত 

চর্ম লইয়৷ রোগ বিস্তৃতির সহায়ত। করিবে । 

(১৮) সংক্রামক রোগাক্রান্ত পঙুদ্দিগকে যে গোরালে বা যে জমিতে 

রাখা হইয়াছিল, সম্ভব হইলে তাহার মাটী তুলিয়া ফেলিয়! জন্ স্থানে 

প্রোথিত করিবে এবং তথাকার নিরস্থ মৃত্তিকা উত্তমরূপে খনন করিয়া 

উল্টাইয়! পাণ্টাইস্ক! দিবে ; এবং নূতন স্ৃত্তিক! দ্বারা] পুনরায় মেজে প্রস্তুত 

করিবে। যদ্ঠপি গোয়ালঘর ইষ্টক ব! প্রস্তর নির্শিত হয় তাহ! হইলে 
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উত্তমরূপে টাচিয়া ধুইর়া ফেলিবে এবং গুঁড়া চুণ বা কার্বলিক এসিড দ্বারা 
তাহার সংক্রামক দোষ বিনষ্ট করিবে । 

(১৯) সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশু কর্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর জোয়াল, 

অন্তান্ঠ কাষ্ঠ প্রভৃতি ও সাজসজ্জা লাগাম, রশি প্রভৃতি সংক্রামক দোব 

নাশক পদার্থ দ্বারা! ধুইয়! ফেলিবে। জীনের ভিতরকার পুরাতন আবরণ! 
ও গদি পুড়াইয়৷ ফেলিবে। 

(২০) গোবসন্ত, গলাফুলা, তড় ক বাদলা ও এসো রোগের 

২ক্রামক বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে প্রকাশ হইবার 

পূর্বের শরীরের মধ্যে রোগ যে অবস্থায় ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে তাহার 
স্থিতিকাল ২৮ দিনের মধ্যে । অতএব যে পশুর শরীরে এই সকল 

রোগের সংক্রামক বীজ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে এক 

মাস কাল সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিবে। 

(২৯) ফুস্ফুদ্ যন্ত্র ও তাহার আবরক চর্খের সংক্রামক পাড়ার বাজ 
শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে এই রোগের লক্ষণ সকল 

প্রকাশ হইবার পূর্বে শরীরের মধ্যে ইহার ক্রমশঃ বৃদ্ধির কাল, ছুই সপ্তাহ 
হইতে ছয় সপ্তাহ; কিন্ত প্রায়ই ১* দিন হইতে তিনমাস বা তদুর্ধকাল 

পর্যন্ত ও হইয়া থকে। অতএব যেসকল পণ্ড এই রোগের সংস্পশে 

আসে তাহাদিগকে অন্ততঃ তিনমাস কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া, 

রাখিতে হুইবে। 
উল্লিখিত নিয়মগুলি সংক্রামক রোগাক্রান্ত প্রত্যেক পশুর সন্বন্ধেই 

পালন কারা একান্ত আবহ্ক। কিন্ত যে সকল রোগে নিবারক টীকা 
উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেই সকল রোগে অনেক সময়. উহার্দিগকে বিবেচনা 
মত পরিবন্তিত ও অপেক্ষাক্কত অল্প বিরক্তিজনক ভাবধুক্ত কর! যাইতে পারে । 
ওঁষধের জলে ( লোশনে ) ধৌত কর! প্রভৃতি রোগ সংক্রামণ নিবারক 

বাবস্থাগুলি সর্ধথা প্রত্যেক সংক্রামক রোগী সম্বন্ধেই পালনীয়। কিন্ত 
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সুস্থ জন্ত গুলি ষদি-রোগ নিবারক টিক প্রয়োগের দ্বারা রক্ষিত থাকে, 

হাহা হইলে কখনও কখনও পৃথক করণ প্রথা! শিথিল করা যাইতে পরে । 

পশু চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়! সম্ভব হইলে সর্বদা! তাহা! লইতে হইবে 
এবং রোগ নিবারক টিকা দিতে হইবে। এই 'বিষয়ে অধিক জানিতে 

হইলে এই সকল পীড়া যে যে অধ্যায়ে বর্ণিত হইক়্াছে তাহা দেখা 

কর্তবা। 
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গো-সভ্ভ বা গুটী। 

নাম--বসন্ভ (বাঙলা) গুটী; এই নাম ত্রান্তিমলক--সাধারণের 

বিশ্বান এই রোগ এক প্রকার বসন্ত; কিন্তু প্ররুত পক্ষে উহা বস্তু 

নহে । 

প্রকৃতি- গো-বসন্ত টাইফয়েড জাতীয় এক প্রাকার সংক্রামক রোগ । 
হার বি রোগীর রক্ত এবং শরীরের অল্যন্ত পদার্থে বাস করে। এই 

রোগে চতুর্থ পাকস্থলী এবং মন্ত্রে ক্ষত দেখতে পাওয়া! যায় । 

লক্ষণ- এই রোগের 'প্রথন লক্ষণ শরীরে উত্তাপ বুদ্ধি; এই উত্তাপ 

ভাপমান যন্গদ্বারা পরীক্ষা কর! মাইতে পারে । সাধারণ লোকে যে সকল 

রক্ষণ দেখিতে পাইবে তাহা! রোগের তিনটা অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতে 

পারেঃ গা--১ম অবস্থা-_প্রথম অবস্থায় শরীরের জড়ত! জন্মে ও কম্প 

হয়; গাত্রের লোম সকল খাড়া হুইয়া উঠে) মুখ গরন হয়; মুখের 

ভিতরকার অংশ রক্তাধিক্য বশতঃ লাল বর্ণ হয়; অল্পক্ষণ স্থায়ী শুক 

কা'স হইয়! থাকে ; কর্ণঘ্বয় ঝুলিয় পড়ে ; কোষ্ঠ, প্রায় বদ্ধ থাকে এবং 

মলে অ'ম শ্্েম্বা লাগিয়া] থাকে ; ক্ষুধা কিম্ৎ পরিমাণে কম হয়; পিপাস! 

প্রায়ই অধক হয়; সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ পুষ্টের, স্কন্ধের ও পশ্চাৎ 

ভাগের মাংস পেশী সকল মধ্যে মধ্যে কাপিয়া বা চমকিয়া উঠে; পিঠের 

শিরদাড়া বাঁকিয়া যায় এবং চারিপদ একত্র থাকে; রোমস্থন কাধ্য 

(জবর কাটা) ধীরে ধীরে এবং থাকিয়! থাকিয়া সম্পন্ন হয়; দাত 

কিড় মিড় করে? হাই উঠে; পিঠের শিরধাড়া টিপিলে বেদনা অনুভব 

করে এবং নাড়ীর গতি ক্রুত হইয়া! থাকে । 
২য় অবস্থা-_এই অবস্থায় মুখ কাণ, শিং, পা এবং শরীরের অন্ান্চ 

স্থানের উত্তাপ কম বেশী হয় অর্থাৎ কখনও বা শীতল হয় কখনও না 
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গরম হয়, শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন হুইয় থাকে, গ্নমিমান্দা হয়, 
জাবর কাটা একেবারে বন্ধ হয়, চক্ষু হইতে অল্প অল্প ক্লেদ বান্ধির হইতে 

থাকে, শিঠের শিরাাড়া টিপিলে বেদনা পূর্ববাপেক্ষা অধিক বোধ করে ; 
পশ্চাৎ দিকে মাথা ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, জর বৃদ্ধি পায় । পিপাসা অধিক 
হয় ও জল গিলিতে কষ্ট ভগ্ন) মাংসপেশী সকলের কম্প বেশ সপ দেখিতে 

পাওয়া যায়, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত ভয়, কিন্তু সমান ভানে চলে না; 

নড়িতে বষ্ট বোধ হয়, দাতের মাড়ি এবং মুখের অভ্যন্তর ভাগও অত্যন্ত 

লাল হয়; জিহ্বার নিয়ভাগে, ঈাতের মাড়িতে, তালুতে এক প্রকার ক্ষত 

হয় ও সেই ক্ষতগুলি সরের মত বা ভধির মত দ্রব্যে আবৃত থাকে । কোষ্ঠ 

অত্যন্ত বদ্ধ থাকে, মল, আম 9 বক্তযুক্ত হয়; মলদ্বার ও যোনির 

'মভ্যন্তরস্থ চম্মা অতান্ত রক্তবর্ণ ও পক্ষ থাকে; মলতাগের সময় বেগ 

দেয় বা কৌংপাড়ে এবং কখনও কখনও মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে। 

এয় অবস্থা এই অবস্থা উপস্থিত হইলে চোক নাক 9 মুখ দিয়া 

অধিক পরিমাণে অত্যন্ত চট চটে ক্রেদ নির্গত হয়, মুখে অত্যন্ত ভগ 

হয়: দাতের মাড়িতে ও মুখের কোণে এবং অভ্যন্তরে, উদ্দীভাগে, 

নিষ্নভাগে, ও জিহবায় এবং কখনও কখনও নাকের ভিতর ও চক্ষর 

পাতার নীচে ক্ষত হইয়। থাকে, এ ক্ষত অল্প বা অধিক পরিমাণে হুল্দে 
রঙের আবরণে আবরত থাকে । সম্ম্খথের ছেদনকারী দাতগুলি আলগ। 

হইয়া যায়; এই সময় হইতে মলত্যাগ 'আরম্ত হইয়া থাকে । প্রথ- 

মতঃ রক্ত ও লামযুক্ত ছোট ছোট কঠিন এট লে, পরে জঙ্গবৎ মল 'এলং 

তৎপরে 'আমরক্ত ও পচা ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মংশযুক্ক কেবল মাত্র তরল মল 

নির্গত হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত দ্র্গন্ধ থাকে । কখন কখন চর্ধের নিষ্ে 

বায়ু সঞ্চিত হইয়া ফুলিয়া উঠে। রোগী অতান্ত নিস্তেজ হয়, সর্বদাই 
পিপাসা বোধ করে, কিন্ত গিলিবার কষ্ট পূর্ববাপেক্ষা অধিক বাড়িয়া 
থাকে, এবং পরে কাসি হয়, ও চর্খ, শিং, মুখ, কাপ, পা! ক্রমশঃ শীতল 
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হইয়া যায়। গাভী গর্ভবতী থাকিলে সচরা&র গর্ভম্রাব হইয়া! থাকে। 
'এই অবস্থায় রোগী শুইয়া থাকে তাহার উঠিবার সামর্থা থাকে না এবং 

গৌঁয়াইতে থাকে ; অতি ঝষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, এবং ঘোৎ ঘোৎ 

করিয়া শব্দ করে। অজ্ঞাতসারে তরল রক্ত দাস্ত হইতে থাকে, নাড়ী 
পাওয়া যায় না এবং সচরাচর ছয় দিনের মধ্যে মৃত ঘটিয়৷ থাকে । 
কখনও কখনও গলার নিম়্ভাগে, পালানে, কচ কীতে, ঘাড়ে প্রঘং 

পাজায় চন্পের উপর বসন্তের গুটি দৃষ্ট হয়; কিন্থ এই গুটি হওয়া 
পাজরায় চর্খের উপর বসন্তের গুটি দুষ্ট হয়; কিন্ত এই গুটি হওয়া 
লক্ষণটী যে সর্ধদাই দেখিতে পাওয়। যায় এমন নভে । 

গ্রীষ্মকালে যে সকল পশুর বসন্ত হর, তাহাদের শরীরেই সচরাচর 
গ্রই গুটি লক্ষিত হইয়া থাকে । বসন্তের এই সকল গুটি বাহির হওয়। 

স্থলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করা হয় ; কারণ প্রচুর পরিমাণে খুটি বাহির 
হইলে প্রায়ই রক্তামাশয়ের লক্ষণ সকল দেখা যায় না, এবং রোগ 

প্রারই উপশমিত ভূইয়া! থাকে । বখন চর্মে কোন গুটি বাহির হয় না এবং 
ভয়ানক রক্তামাশয়ের লক্ষণ সকল প্রকাশ পার তখন প্রায়ই মৃত্যু ঘটে 

কোন কোন স্থানে এই রোগকে যে এক প্রকার বসন্ত বলিগ্পা মনে করে 
তাহা বড় অসঙগত নহে। যখন চর্মের উপর গুটি স্পষ্ট লক্ষিত হয় তখন 

তাহারা ইহাকে “মাতা” বলিয়া থাকে এবং ষখন পাকস্থলী ও অস্ত্র সকল 

আক্রান্ত হইয়৷ রক্ত ও আম নির্গত হয় তথন ইহাকে “অন্দর-কা-মাতা” 

বা ভিতরের পীড়া বলি! থাকে । রোগ অত্যন্ত শীত্ব শীঘ্র বৃদ্ধি পাইলে 

বিকারের লক্ষণ সকল দেখা! যায় ও এ পণ্ড অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া এদিক 

ওদিক ছুটাছুটা করিতে থাকে, অবশেষে পড়িয়া যার ঘ জ্ঞান লোপ পায় 

ও মৃত্যু ঘটে। 

রোগের বৈশেষিক লক্ষণগুলি এই ষে--প্রথম অবস্থায় জর, 
ফোষ্টিবন্ধতা, চক্ষু, নাঁসিকা এবং মুখ হইতে একপ্রকার পাতলা ক্লেদ 



৭৫ 

নির্গমন, দাতের মাড়ির ও মুখের ভিতরের অন্ঠান্ত অংশের চর্ম্দে ক্ষত এবং 
রক্তামাশয়ের ভ্বায় মল নিঃসরণ | উহা ব্যতীত কখন কখন চর্মের নীচে 

গুটি বাহির হয়। এই সকল লক্ষণ সকল সময় দেখা যায়-_.এমন নহে, 

তবে ইহাদের কতকগুলি সর্বদা! দেখা বায়। 

রোগের স্থিতিকাল-_-এই রোগের স্থিতি কাল ১৬ দিন পর্্য্ত 
হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর ৯ দিন পরাস্ত হইয়! থাকে । 

চিকিৎুসা-_ প্রথমেই বলা! যাইতে পারে ষে এই রোগের চিকিৎসায় 
ওষধাঁদি অতি অল্লমাত্রই ফলদায়ক হয় । ভারতবর্ষের যে কখনও কখনও 

চিকিৎসা কাধাকরী হইতে দেখা যায়, ইহার কারণ এহ যে এই রোগ 
আমাদের দেশজাত এবং এখানে ইহা প্রায়ই সামান্য আকারে দেখা! দেয়। 

ইংলগ্ু ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এই রোগের চিকিৎসা প্রায়ই ফল 

প্রন হয় না; তাহার কারণ এ রোগ সে সকল দেশে সর্বা সময়ে দেখা 

যায় না। ইহ! তথার ব্যাপক ভাবেহ দেখা দেয় এবং অত্যন্ত সাংঘাতিক 

আকারে আবিভূত হুইয়৷ থাকে। সে সকল দেশে এই রোগ দেখা 
যাইলে ইহ দমন করিতে ও বিস্তার নিবারণ করিতে অতি কঠোর প্রণালী 

অবলম্বন করা! হয়। এইভাবে অষ্ট্রেলিয়া ইংলগ প্রভৃতি দেশ "হইতে, সে 
দেশবাসী লোক সকল এই রোগ একেবারে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে 
এবং এদেশে এ প্রকার যত্ব লইলে এখান হইতেও দূর করা যাইতে পারে। 

তারতবর্ষে এই রোগ সর্ধদা বর্তমান থাকায় বিশেষ কঠোর প্রণালী 
অবলম্বন করার সুবিধা হয় না। কিন্ত ইহার বিস্তার নিবারণ করিতে 

হইলে সংক্রামক রোগ-নিবারক বিষয়ক অধ্যায়োক্ত নিয়মাবলী বিশেষ 
রূপে পালন করিতে হইবে । যে সকল পীড়া-নিবারক টিকা দিবার উপায় 
উদ্ভাবিত হইয়াছে গোবসস্ত টিকা তাহাদের মধ্যে একটি ।--এই প্লোগ 

ধরা পড়িবা মাত্র কলিকাতা ডাইরেক্টার অফ সিভিল ভেটর্নারী 
বিভাগকে . সংবাদ দিলে, তিনি একজন বিজ্ঞ গো-চিকিৎসক পাঠাইয়া 
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দেন। তিনি গিয়া /১101-01100510650 5৩1৩) ( এ্যার্টিরি গারপেষ্ট 

সিরাম বা গে-বসন্ত প্রতিষেধক ) ইনজেক্সান দিয়া দিলে আর রোগ 

বিস্তারের 'সুবোগ থাকে না। 
টিকা দুই প্রকার পাক! ও কাচা_পাকা টিকাতে পশুকে চিরকালের 

জন এবং কাচাতে তিন বৎসর রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর৷ 

সাইতে পারে। পাকা টিকার কয়েকটা শমন্ুবিধা মাছে, সেজন্ 

চিকিৎসকের পরামশ লইয়া কর! উচিত । 

ভারতবর্ষে সচরাচর বে প্রথ! মবলগ্ঘন করা হয়, তাহাতে পশুদিগের 

কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, এবং টিকা দিবার স্থানে সাণান্ধ 
একটু ফোলা ব্যহীত জর কিংবা আন্ত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। 

এই সময়ে পশুদিগকে কাধ্য হইতে বিরত রাখিবার আবম্তক নাই এবং 

গর্ভবতী গাভীকেও টিকা দিলে তাহার গর্ভক্রাবের কোন সম্ভাবনা নাই। 

টিকা দেওয়া! হইলেও রোগের আক্রমণ ভইতে মুক্ত থাকার জন্তাবনা 

অধিক কাল স্থায়ী হয় না, কিন্ত ইহা আপু ফলপ্রদ। বিষ দোষ নাশক 
'মধন্বারা এই রোগের বিষাক্ত বীজ বিনষ্ট করিবার আনুষঙ্গিক উপা়গুলি 

অবলম্বন করিলে ইতার আক্রমণ হইতে 'অনেকদিন পণ্ঠগুলিকে মুক্ত রাখা 

যাক্ন। পীড়িত পণু অন্তান্ত ষে সকল পশুর সংস্পর্শে আসে তাহাদিগের 

সকলকেই টিকা দেওয়া কর্তব্য, নতুবা যে সকল পশুর টিকা দেওয়া 
হয় নাই তাহারা একে একে মাক্রাস্ত হওয়ায় এই রোগ দীর্ঘকাল সমান 
ভাবে চলিতে পায়ে এবং এ সময়ের মধ্যে রক্ষিত পশুগুলির টিকার শক্তি 

কমিয়! যাওয়ায়, উহ! আশাম্ুষারী ফলপ্রদ না হইতে পারে। 

টিকা দেওয়া পণ্ডকে গীঙিত পঞুর সঠ্ত্ ব:থচ্ছ মিশি ত দেওয়! 

যাইতে পারে। ইহ তে গো কর এই এক সুবিধ। হয় যে, ঘে সকল পণ্ড 

টিঞ। দেংয় হয় নাই “সগুলিকে আর পৃথক করিয়। রাখি:ত হয় ন1। 

যেসকল পণ্তর টিক। দেওয়। হল্ন নাই তাদেরও কতকগু'লার ম.ধ্য এ 
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রে।গের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া সম্ভব । কিন্তু টিকা |দবার ফলে এই লক্ষণ- 
গুলি বিশেষ গুরুতর হইতে পারে না, আর যে পুতে এই পীড়ার লক্ষণ 

সকল প্রকাশ পাবে. সেই টীর চিরকালের জণ্ত এই রোগ হইতে স্থায়ী 

মুক্ত থাকার খুব সম্ভবনা । পশুদিগকে এই পোগ হইতে স্থয়ী ভাবে 

মুক্ত রাখার জন্ত আর এক প্রকার টিক দিব র প্রথ। আ.ছ। ইহাতে 

তাহাদের এই রোগের সামান্ত আক্রমণ সহ্য ক'র.ত হয়, এবং অতি অল্প 

দিন মাত্র রোগে ভূগি.ত হয় কিন্ক অতিশয় সাবধানে ও পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে 

ইঠার নির্ণয় করি:ত হয়, নতুব। সাংঘাতিক ফল ঘটিতে পারে। 

এই রোগাক্রান্ত পশুদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে ভাঃরূপ সেবা 

শুশ্রাব৷ ও উপযুক্ত পথ্য স্বারা বাহাতে পীড়িত পশুর বল রঙ্গ হয় সে 

বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । রোগাক্রান্ত পশ্ুদিগেক চিকিৎসার 

প্রধান অঙ্গ ভালরূপ স্তত্দযা ও উপযুক্ত পথ্য । গুঁষধের জন্ত এক হইতে 

হই ড্রাম টিংচার আইওডিন্ (17, 1017) এক পাইট জলের সহিত 

দিনে ছুইবার দেওয়। যাইতে পারে। অথবা ২৭ গ্রেণ আইওডিন্, ৩০ 

গ্রেণ, আইওডাষ্টড অফ পটাশ (1০110৩ ০1 10199) পাঁচ আউন্স সিদ্ধ 

জলের সত গুলিয় কুন্থুইয়ের নিকট চামড়ার নীচে ফুড়িয়। (100501100) 
দেওয়া বায়। 

রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পেটের গড়া 

হইয়াছে দেখা যার, তখন পরিশিষ্টর ১৩ নং লিখিত ব্যবস্থীমত ধারক 

ওঁবধ, দিনে হইবার মলত্যাগ বন্ধ না! হওয়] পর্য্যন্ত, প্রয়োগ করিংব। 

ষথ! সম্ভব বস্ত্া্দির দ্বার!, অভাবে চট দ্বারা, আবৃত করিয়া পণ্ুরশরীর 

গরম রাখিতে হইবে । 
পথ্য-_চাউল উত্তমরূপে দিদ্ধ করিয়া ঘন ভাতের মাড় প্রস্তত করিবে 

এবং পশুকে এ মাড় খাইতে দিনে । রোগের প্রথম অবস্থায় এক বালতি 
জল তাহার সন্দুধে রাখিবে ; কারণ যে সময় শরীরের উত্তাপ অধিক 
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হয়, সেই সময় তৃষ্ণ অধিক হয় এবং জলের জন্য কষ্ট পাইতে পারে। 

যে পধ্যন্ত কোষ্ঠ বন্ধ থাকে, সে পধাস্ত প্রচুর জল খাইতে দিবে, কিন্থু যখন 
মল নিঃসরণ হইতে থাকে, তখম নিয়মিত সময়ে অল্প পরিমাণে, কিন্তু 

বহুবারে, ঈষদ্ধঞ্চ জল খাইতে দিতে পারা যায় । যথেষ্ট বস্ত্রাদির দ্বারা পণুর 
শরীর গরম রাখিতে হইবে । 

দাল্ত বন্ধ হইলে ওউষধ খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে । টনিক হিসাবে 
প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ পাইট নাল্তে, চিরেত। বা নিমপাতার জল দেওয়া 

যাইতে পারে । রোগের ২য় ও ৩র অবস্থায় কাচা বেল ১ সের, কুর্চির 

ছাল আধসের-_9 সের জল সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া, 

উদ্ররামম়ন গাকা পধ্যন্ত দিনে ৩ বার গাগুয়ান ধাইতে পাবে। 

পথ্য-_ চাউল উত্তমন্ূপ বিদ্ধ করিয়া ঘন ভান্তের মাড় প্রস্তত করিবে 

ও ভাহ1 পঞ্থকে খাইতে দিবে । জল, ভাজা ঘাস, কচি ভুর্ব্বা, সবুজ গাছ 

গাছড়া খাইতে দিনে 1 কোন প্রকার কঠিন শ্রঙ্ক আইপযুক্ত খাগ্ খাইতে 
দিবে না । কোগমুক্ত হগরার পবন একমাস এই ভাবে যন্্ব করা উচিত। 

সাবধানত:- পাড়িত পঞ্জকে প্রথক রাখিবে হ নচেৎ এক গরুন দল 

ইতে অন্য গরুর দলে এই সংকাদক রোগের বীজ ছড়াইয়। পড়িতে পারে । 

ক! দেওয়ান পর যগেচ্ছা নিশিতে পালে । 

মেম ও ছাগলের বসন্ত ভইনে পাবে কিন্ক সংক্রামক রোগের কুজের 

সংস্পর্শ আসিলে গরু বাছদেব এই রোগে শীপ্র আক্রান্ত হইবার ত অধিক 

সম্ভাবনা, মেধ 9 ছাগলের তত নভে । ন্মরণ বাখিতে হইবে যে মেন ও 

ছাগলের! বদিও এই রোগে আক্রান্ত না হইতে পারে, তথাপি তাহারা এক 

গরুর দল ভইতে অন্ত গরু দলে এই সংক্রামক রোগের বীজ লইয়। যাইতে 

পারে । 

গরু ও বাছুরের স্ুণয় মেঘ, ও ছাগ্লাদিকে টিকা দিয় বসন্ত হইতে 
রক্ষা করা যায়। উপরোদ্ধ চিকিংস! প্রণালী তাহাপিগের জন্য '9 

শা 

দঃ 



৭৯ 

প্রযুক্ত হইয়! থাকে । গরুর জন্য যে পরিমাণ ওষধ ব্যবস্তা করা হইয়ান্ছে 
সাহার একষষ্ঠাংশ পরিমাণ উহ্বাদিগকে খাওয়াইবে | 

মৃত দেহের লক্ষণ ।-_-এই লক্ষণ সকল রোগের স্থিতিকাল অনুসারে 

ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়, এবং রোগের প্রাবল্য বা অন্ত অবস্থার 

উপর নিঞর করে। যে স্থলে রোগ প্রবল ভাব ধারণ করে এবং অতি 

সত্বর মারাত্বক হইয়া উঠে সে স্থলে মুখের, কণ্ঠের ও গলার নলীর এবং 
শ্লৈম্মিক ঝিল্লী নামক ই পটহ ব' চম্ম, রক্তাধিকা বশতঃ লাল বর্ণ 

ও স্ফীত হইতে দেখ! বায়। গরুর চতুর্থ পাকস্থলীর শ্নেম্সিক বিল্লীতে 

অতিশয় রক্তাধিক্য হয় এবং হই ঘোর লাল বর্ণ ও স্থানে স্থানে এমন কি 

কাল বর্ণ হইতে দেখায় । 

অন্তর মধ্যে সর্বাত্র রক্কাধিকা স্চচক কুষ্ণবর্ণ দাগ দর্টিগোচর হয় এবং 

শ্লেম্মিক ঝিল্লীর উপরিভাগ আটাবিশিষ্ট রক্ত বণ রসে মানত থাকে । বে 

স্তলে রোগের গভি তেমন দশ ভর না এবং মখে ক্ষত হইয়া থাকে 

ভাভাতেই রোগের লক্ষণ গুলি ৮৯ প্রকাশ পানু । নন্ত5ঃ পাকস্তলার 

দকল অংশই রোগের চিত্র ধারণ করে ! 
দাতের গাড়ি এবং সনের পি ঠলাল নলাল ভঙলকার সকল আশ 

প-ত বিক্ষত ৪ নালীঘ। পূর্ণ “পিচে পা ছয়! বার । গলার নপী ৭ খাস 
নলীর উদ্ধ অংশ গ্রারই রক্ত এ ভেহ লাল বণ দেখান ৪ কখন কখন 

নানী ঘা সংযক্ত থাকে । 

ফুসফুসে রক্তাধিকা দেখা মায় 9 উহারা! বার কতক এসারিত হর। 

দ্যস্তের অভ্যন্তরে কপন কগন রক্তাধিকা থাকে € প্রায়ই রক্ক 
নিগঘচিহ্ব সকল দুষ্ট হয়। নসন্ত রোগের প্রধান প্রীধান ৪ বিশেষ লক্ষণ- 

গুলি গরুর চতুর্থ পাকস্থলীতে ও অন্ধে দেখা যায় । 

পাইলোবাস নামক ছিদ্রে ও ভাহার সপ্লিকটস্ত ভাজ গুলিতে ক্ষত 

বিরল নহে। কথন কথন ই স্কানের প্রদাহ হেতু রস নির্গত হইয়া এক 
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প্রকার কৃত্রিম জালবৎ ত্বক বা চ্ম জমিয়! থাকে, ইহা ছাড়াইরা ফেল! 

যায়। ক্ষুদ্র অন্রের প্রথমাংশ প্রায় চতুর্থ পাকস্থলীর ন্যায় 'অবস্থাপন্ন হয়। 

শ্ন্্ের অবশিষ্ঠাংশে স্থানে স্থানে রক্তাধিক্যের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং 

পেয়ারম্ প্যাচ নামক শ্ল্যাগ্ু: (গ্রন্থি বা কু) 'গুলি স্ফীত হইয়া থাকে 
এবং প্রায়ই পূর্বোক্ত রূপ নিঃস্থত পদার্থে আবৃত থাকে । বৃহৎ অন্ত্েও 

শল্প বিস্তর রক্ত সংস্কান ও রক্ত নিগম চিহ্ন সকল দুষ্ট হয়। রেক্টাম 

নামক বৃহৎ অন্ধের যে অংশ আছে তাহাতে ও রক্তাধিক্য হওয়ায় উহা 

উজ্জ্বলতর রক্তবর্ণ দেখায়, এবং সচরাচর ইহাতে রক্তাধিক্যের রেখা গুলি 

লম্বালগ্বি ভাবে থাকে । 

যকৃৎ প্রায় অত্যন্ত ভঙ্গ প্রবণ হর এবং কথন কখন ইহা.ভও রক্তাধিকা 

দেখা যায় পিস্তাশয়ের শৈশ্মিক ঝিল্লীতে অনেক সময়ে ক্ষত দেখা যায়, এবং 

ইহান্তে বিন্দু বিন্দু নিঃশ্ত পদার্থ জনিয়। গাকে । 
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এসো লোগ বা পা ও মুখ অহস্রণম্ত লোগ ।' 

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই রোগ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। 

সাধারণ নামখ্ুলি নিয়ে লিখিত হইল ।__ 

বাঙ্গালার দক্ষিণ অংশে এসো ২ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে খুরপাকা ; 

পাঞ্জাবে মানখুর ; বোস্বাইয়ে খুরয়া৷ এবং মান্দ্রাজে মুপা। 

প্রক্ৃতি-_ইহ|। এক প্রকার সংক্রামক জর এবং ইহাতে গরুর মুখে 

পারে এবং পালানে কুন্ধুড়ির মত গুটি বাহির হয় ২ কখন বা কেবল মাত্র 

মখে অথবা! কেবল মাত্র পারে এইরূপ শি হইয়। থাকে; কোন কোন 

স্ঞালে প্রথমে পাম, এবং কোন কোন শ্তলে প্রথনে মুখ খুটি বাহির হইয়া 

গাকে। এই রোগ গরু, ভেড়া, ছাগল, শুকর এবং পক্ষীদিগকে ও 

আক্রমণ করে। এই রোগাক্রান্ত গাভীর দবগ্ধ পান করিয়া কথন কখন 

মন্নষোরাও গলার ভিতর এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । 

ইহা ভারতবর্ষের সর্বত্র সকল সময়েই অল্প বিস্তর দেখিতে 

পাওয়া বায়। 

পশ্তগণ জীবিত কারের মধ্যে অনেকবার এই রোগে আক্রান্ত 

ভইতে পারে । 

কারণ_ ইহা সর্বদা সংক্রানকবীজ হইভে উৎপন্ন তইয়া থাকে। 

কোন কোন স্থলে এই সংক্রামক নীজ কোঁথা হইতে আইসে তাহা ঠিক 

করা কঠিন হয়। সচরাচর পশুরাই ইস্ভা একন্থান হইতে অন্য স্কানে লইয়া 

গিয়া থাকে এবং মান্গুষেও ইহার বিস্তারের কারণ হইতে পারে। যে 

স্তানে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তথা হইতে খড় কুটা ইত্যাদি পশুদিগের 

খাগ্য আহরণ দ্বারাও এই রোগের বীজ আনীত হইতে পারে । 

পরীক্ষা ঘারা স্তির হইয়াছে যে, এই রোগের সংক্রামকবীজ শরীর 
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মধ্যে প্রবি হইবার পর এবং বাহিরে রোগ লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্বে 
২০ ঘণ্টা হইতে ছুই দিন পধ্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়; কিস্তু সচরাচর 
৩৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগ লক্ষণ সকল প্রকাশ হইয়া থাকে। 

রোগ লক্ষণ প্রথমেই কম্পের লক্ষণ দৃষ্ট হয় তৎপরে জর "মাসে ও 

মুখ শিও এবং পা গরম হইয়া! উঠে, আর ঠোঁটে ঠোটে লাগিয়া এক 
প্রকার শব্ধ হয় এবং মুখ দিয়া লালা নিঃ্ৃত হইতে থাকে । উহার 

পর মুখে ও গায়ে এবং গাভী হইলে পালান ও বাটে ফুস্কুড়ির ন্যাপ গুটি 

দেখা যায়। এই সকল গুটি দেখিতে সীমের বীচির স্যায়। কখনও 

নাকের ভিতরের বিল্লীতেও উপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা বা ফুস্কড়ি দেখা যায় 

এবং উহ চব্বিশ ঘণ্টার মণ্যে কাটিয়া! যায় অথচ সে স্যলে লাল বেদনা 

যক্ত দাগ থাকে। এই ক্ষতগুলি হয় শীঘ্র শীত্ব সারিদ়্া যায় নতুনা থায়ে 

পরিণত ভয় । মুখের মধো প্রধানত: জিহবাতেই এরূপ হইয়া থাকে ২ 

কিন্ত কোন কোন স্থলে গ্লাতের গোড়ায় ব। মাড়িতে & হালুছে 

'ও গালের ভিতরে৪ রূপ ফুক্কুড়ি বাহির ভয়। পায়ের যে স্তলে 

চম্ম 9 খুর সংলগ্ন আছে তথায় 9 খবরের মধ্যভাগে ধরূপ কষ্কড়ি 

হইয়া থাকে । মুখের ভিহর অত্যন্ত বেদন! হয় এবং জর থাকায় পশ্রটা 

কিছু খার না । পশুটার ষে পায়ে রোগ হয় সেই পায় খৌড়াইাভে থাকে । 

বদি বলদের এঁ পীড়া তব এবং তাহার উপর শাভাকে কাষো নিষুক্ধ 
রাখা হয় তাহা হইলে উপরোক্ত লক্ষণগুলি গুরুতররূপে প্রকাশিত ভব, 

পা ফুলিয়৷ উঠে, খুরগুলি প্রান্ন গসিয়। পড়ে, এবং কখনও কখনও পায়ে 

ফোড়া হইয়! থাকে । 
যখন পালানে ও নাটে কুঙ্কড়ি ভয় তখন এ সকল স্তান ফুলিয়া উঠে ৪ 

উভয় স্থানেই বেদনা হয় । 

এই রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ বাছুরে খাইলে তাহারও এই রোগ ভয় । 
দোহনকালে গোরালার হন্ড কতৃক বাটের নুস্কুড়িযুক্ত স্থান চাপ 
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'পাওয়াতে দুগ্ধবতী গাভীর পালানে অত্যন্ত বেদনা হয়; চগ্ধ ছোতন না 

“করিলে এঁ পালান ছুলিয়া উঠে 'ও উভাতে প্রদাহ জন্মে। 

দ্বত বা! মন্ প্রকার ন্গিগ্ধ ( তৈলাক্ত) দ্রব্য দ্বারা পালান যথা সন্ত 

নরম কবিয়া অতি দীরে ধীরে দোহন করিতে ছহয়। পূর্বে নীরোগ পঞ্% 

গুলির দোহন শেষ হুইলে পরে রোগাক্রান্ত পশু দোহন করা উচিত। 

যে হাত দিয়! রোগাক্রান্ত গাভীর পালান দৌহন করা হয়, তাহার দ্ধ 

দোহন করিবার পর উত্তমরূপে ধোওয়া না হইলে পরবর্তী সুস্থ গাভা 

দোহন কালে উ সংক্রামক রোগের বীজ তাহাতেও লাগিয়া যাইতে পানে ং 

তাহাতে সেই পশ্$9 এই রোগাক্রান্ত হা পড়ে । এই রোগাক্রান্ত 
গাভীর ভগ্ধ বাবার না করাই উচিত । যদি “একান্তই বাবার করিতে 

হয়, তাভা ভইলে সুসিদ্ধ করির। নানার করিবে । 

কথন কখন গোবসন্তের সহিত এই রোগের ভুল হইয়া থাকে ! কিশু 

ভারতবর্ষে এসে! রোগে দাস্ত হইতে দেখা যার না। পক্ষান্তরে বসন্ত 

রোগে পেটের অন্গথ ও বক্তঞামাশত সর্বদা উপস্তিত পাকে এ গরর 

পায়ে কোন রোগ ভয় না । 
রোগাক্রান্ত পঞ্চকে উপমূক্ত দন্ত করিলে জরের গঙক্গণ সকল তিন 

চারিদিনের মধো আন্তঠিভ হয়। এল দশ, পনর দিনের মধো শরীরের 

ন্সবস্থার বিশেষ কোন পরিনন্ঠন না ভইলে পঞ্চটী আরোগা লাভ করিতে 

পারে। কিন্ট পীঁড়িচ পশু উপধুক্ত বন্র না পাইলে এলং পীড়িত স্লককে 

কার্ধো নিযক্ত রাখিলে ভাহাদের দ্র গুরুতর হইর। উঠে, ক্ষুধা কণিয়া নার 

এবং খুর ও পায়ের মধো ঘ! বিস্কৃত হইয়া খুর ঘসিদধা নার, পা অভ্যান্থ কলিম 

উঠে, উত্তাতে ফোড়া ভয়, এবং দশ বার দিনের হো নৃত্ঠা ঘটিরা থাকে । 

বিলাতের গাতীগুলি মাকারে নুহৎ এবং ভারে 'অপিক ভয়ায় প্তাহারা 

এদেশস্থ ্মপেক্ষারুত ভাল্ক। গাভীদিগের অপেক্ষা এই রোগে ধিক কষ্ট 

পাইয়া থাকে 
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কোন কোন স্থলে কখন কখন এই রোগ প্রবল ভাব ধারণ করে; 

কপন 9৪ বা সেরূপ হর না। 

ইংলগু প্রভৃতি দেশে এই পীড়া প্রবল ভাব ধারণ করিলে তথায় 

মাক্রান্ত রোগীর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা প্রায় 'আশীটি. পর্যন্ত হইতে দেখ! 
গিয়াছে । ভারতবর্ষে মৃত্া সংখা! ই তিনটার বেশী হওয়া উচিত নহে, 
ঘেহেতু সামান্ধ রূপ মত করিলে কোন পশ্রই এই রোগে প্রার মারা 

যান না। | 

চিকিগুস'_ পীড়ি5 পণ্তকে গোয়ালের মধো ছায়ায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 

রাণিবে। এঁ গোয়ালঘরের মেজে বিশেষব্ূপ পরিষ্কার রাখা ৪ গোয়াল- 

ঘরের মধ্যে বাহাতে বিশ্বদ্ধ বাযু গমনাগমন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 

করা নিতান্ত কর্তবা। দিবসের মধো দুই তিন বার গরম জলে লবণ ( এক 

পাইটে ১ ডাম ) দিয়! প্রথমে মুখ ধোয়াইরা দিয়া পরে ১৮ বা ১৯নঃ 

বানস্ত। মত ওষধ দ্বার! মুখ প্রক্ষালন করাইবে। 

সকল স্থান হইতে বিশেষতঃ ক্ষরের মধ্যভাগ হইতে সমস্ত নয়লা 

বত্রুপব্বক পরিষ্কার করিরা প্রতাহ দুইবার গরম জল দিয়া পা ধোয়াইয়া। 

দিলে ৪ সেক দিবে 'এবং টিংচার আয়োডিন লাগাইয়া বোরিকের গুঁড়া 

ছড়তিয়া দিয়! বন্ত্াদি ধার! এ ক্ষত স্থান বিধিমত বাধিয়া রাখিবে । ক্ষত- 

স্তানে ইষধ দ্রিবার সুবিধা না থাকিলে মালকাতরা৷ লাগাইয়া দিবে । 

গরুর পালানে, বাটে বা অন্ঠান্থ অংশে ঘা! হইলে উ সকল স্থান 

পরিজ্ার করিয়া সর্বদা ধোয়াইয়া৷ দিবে এবং ওষধাদি লাগাইয়! বাধিয়! 
রাখিবে ২ এইরূপ করিলে এ সকল ঘায়ে মাছি না বসিতে পাওয়ার পোক! 

পড়িতে পারে না, এজন্ শাপ্ব আরাম হয় । 

ধিক জর থাকিলে দিবসে ছুইবার করিরা ৫ বা ৬ নং ব্যবস্থামত 
মধ থাওয়াইবে। 

দর্র্বা বা কচি লুসার্ণ ঘাসের স্তায় কোমল তাজা ঘাস খাইতে দিবে 
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এনং ভাতের পাতলা মাড় যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে দিবে, এ মাড়ের সভি- 

দিনের মধো একবার দুই তিন আউন্স পরিমাণ চিটাগুড় ও এক ্টন্ল 

পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিরা দেওয়া উচিত। 

আমাদের দেশে সাধারণ লোকে এই রোগাক্লান্ত পশ্ুগ্ুলিকে পারের 

গোড়ালি পধ্যন্ত জলে না কাদার ড,বাইয়া রাখে, ইভাতে ঘায়ে মাছি 
নসিতে পায় না বটে, কিন্ত কখন কখন বালি ৪ কাদা! লোম ও ক্ষরের 

মধ্যে মথবা ক্ষত বা ফাটা স্তানে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাতে ক্ষুর খসিয়া 

পড়িতে পারে। 

সংক্রামক রোগের বীজ হইতে এই পীড়ার উৎপভি হইয়া! থাকে, 

অভএব প্রথম অধ্যায়ে লিখিত সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায়গুলি 
'অব্লন্বন করা উচিভ এবং যাহাতে ই সকল নিয়ম সমাক্ প্রতিপালিত হর, 

হদ্দিময়ে বিশেষ নত্ব রাখা একান্ত কর্ঠবা | 
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গলাকুজ্না। 

হড়কা রোগের লক্ষণ সকল প্রার গলাকুলা পোগের লক্ষণের হ্যায় 

বলিয়া উনাদের সহিত প্রায়ই এই রোগের ভুল হইফ়া থাকে । 

রোগের প্রকৃনি ও কারণ__গলাফলা রোগ রক্ত দুষ্টি জনিত 
অনিক সাংঘাতিক সংক্রানক রোগ | প্রধানত; এই রোগ মহিষগণকে 

আক্রমণ করিয়া! থাকে : কিন্ত গবাদি পশ্চগণও ইহা হইতে নিঙ্গতি পায় না :. 

শকরেরা ও কখন কখন এই রো।গে আক্রান্ত ভর) অশ্ব ও গদ্দভ 'এই 

পীড়া মারা বায় এরূপ শুনিতে পাওর। যায় । 

নখ এই রোগ প্রধান5ঃ নধাকালেই প্রাদ্তরতি হয়। কিম্য বৎসরের 

অন্কান্ত খতুতে বিশেষতঃ পৌম মাসের বুষ্টির পরে ও ইহার প্রান্রভাব দুষ্ট 

ভইন। পাকে । 

নে সকল নিম্ন প্রদেশ মধো মধো বচ্ঠার জলে প্লানিত হর, তথার 

ইভার প্রাদূভাব অধিকতর হইয়া থাকে । 

ভধিক বয়স্ক পশ্গণ অপেক্ষা অল্প বয়স্ক পশু গণই এই রোগে অধিক 

'আক্রাস্ত হয় । 

ভারতবর্ষে এই রোগ সচরাচর বেরূপ হইয়া থাকে তাহার বিশেষ 
লক্ষণ এই £-_ইহ! প্রবল ব্যাত্যার হ্কায় আসে, এবং শিশুও সবল পশু 

ভনন করিয়া ঝড়েরই স্যায় অস্তহিত হ্য় । 

গলায় একটী বড় ফোল! দেখিতে পাওয়! যায়, শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে 

কণ্ঠ বোধ হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধো মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । ইহা! ব্যতীত 
আর এই রোগ আর এক প্রকারের আছে তাহাতে প্রধানতঃ ফুসফুস ও 
ভাঙার আবরক বিল্লীর প্রদ্দহ উপস্থিত হয় এবং কখনকখন ইহার সহিত 
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অন্ত্রের মধ্যভাগে ও প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার লক্ষণযক্ত রোগ 

ভারতবর্ষে সচরাচর দেখ বার না। 

রোগলক্ষণ- জর মতান্ত প্রাবল হয় এবং সচরাচর গলায় সীমাবদ্ধ একটা 

শ্ীতি লক্ষিত ভয়, জিহ্বা! কুলিয়া উঠে ও লালা পড়িতে থাকে, গিলিতে ও 

শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় ; নাসিকার ও চক্ষে পাতায় শ্রেক্সিক ঝিললা 

ঘোর রক্ত বর্ণ ধারণ করে ! এই সকল স্থানের ফোল। শীপ্র শান্তর বাড়িতে 

থাকে এবং পশুটা খন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ও গিলিতে অধিকতর 

কণ্ঠ অনুভব করে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গলার ভিতরে ঘড় খড় 

শব্দ অনেক দূর হইতে শুনা যায়। 
নাসিকা হইতে এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ পিস্ছিল রস বা ক্লেদ নির্গত 

হইতে দেপা যায় । 

সচরাচর ফোলাটি গল! হইতে ক্রমশঃ বুক পর্যান্ত বিস্কৃত ভয় এবং 
নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার নৃত্যু ঘটে। টা | 

এই রোগে ফোলা স্থানটা কঠিন উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হইয়! থাকে এবং 

উহ্ভাতে কিঞ্চিৎ জোরে চাপ দিলে কড় কড় করিয়া শব হয় না । 

কোনও কোনও স্থলে গলা ব্যতীত শরীরের অন্থস্থানে, যথা পেট, মুখ 

কিম্বা একটা পায়ে কুলা দেখ! গিয়া থাকে । কখন কখন প্রতাব রক্তবর্ণ 

এনং মল তরল ও রক্তমিশ্রিত হইয়। থাকে । 
এই রোগের স্ভিতিকাল ২1৩ ঘণ্টা হইতে ২৩ দিবস পর্যন্ত । ষে 

সকল পশু তিন দিবসের অধিক কাল জীবিত থাকে তাহার! প্রায় আরোগা 

লাভ করে। 

দশ দিবসের মধ্যেই এই রোগের প্রাহুর্ভাব প্রায় শ্যে হইয়া আইসে 

এবং ষে সকল পশু পীড়িত হয়, তাহাদের মধ্যে শতকর! ৮০্টা এমন কি 

সকল খুলিই মার! যাইতে পারে । 

সৃতাবস্থার লক্ষণ-_ফোলা স্থান মোটামুি কঠিন হইয়। থাকে ; কিন্ত 



৮৮ 

তাহাতে অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কড় কড় করিয়া শব হর না। উহা 

কাটিলে দ্রেখা বায় যে ইনার ভিতরে হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত এক প্রকার আাটা 

বিশিষ্ট পদার্থ আছে 5 তাহার মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ রক্তাক্ত অংশ সন্নিবিষ্ট 

রহিয়াছে । গলায় এই রোগ জন্মিলে জিহ্বার গোড়া কুলিয়া! থাকে এবং 

জিহ্বায় ও মুখের পশ্চা্ভাগে ঘোর রক্তনর্ণ অংশ সকল দৃষ্ট হয়। গলার 

সমস্ত অংশই অতিশয় ফুলিয়া উঠে 'ও জল ভরা হয়, চতুঃপার্শস্থ ও সম্সিকটস্থ 

গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে এবং রক্তত্রাবে আারুত থাকে । শ্বাস নালী ৪ 

ফুসফুসে রক্তবর্ণ তরল গাজলাযুক্ত পদার্থ দৃষ্ট হর 'এনং ফুসছুসে রক্তাধিকা 

হইয়া থাকে । 

জদ্যন্্ম কোমল হয় এবং ইহার গহ্বরে অল্প পরিমাণ ঈষৎ জমাট লা 

তরল রক্ত থাকে । মোটের উপর রক্তের বর্ণ প্রার সর্পাদা স্লাভাবিক 

অবস্থায় থাকে | শ্রীহা স্বাভাবিক আয়তনের ও স্বাভানিক মাকারের 

থাকে । ' চতৃর্থ পাকস্থলীতে ও অন্ধ রক্তাক্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়। ধায় । 

এবং ইহাদের গাত্রে সচরাচর রক্তুক্রীব জনিত লাল চিন দৃষ্টিগোচর হয়। 

রোগ নির্ণয__এই গীড়ার সহিত “তড় কা” ও “বাদলা” রোগের ভুল 
হইতে পারে, সে জন্য যে মে মধ্যায়ে এ সকল রোগের বিষয় লিখিত 

হইয়াছে তাহা পাঠ করা কণ্তব্য। এই রোগ বুকে হইলে “ফুসফুস ও 

তাহার আবরক বিল্লীর প্রদাহ” রোগের সহিত ভুল হইতে পারে কিন্ছ 

শেষোক্ত গীড়াটি কেবল মাত্র বুকেই াবদ্ধ থাকে, এবং ইহার স্থিতিকাল 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ । 

চিকিৎুসা_এই রোগ অতি শপ বৃদ্ধি পায় অতএব উষধ দ্বারা ইহার 
চিকিৎসা! করিতে হইলে কিছুমাত্র বিলম্ব কর! উচিত নহে, কিন্তু চিকিংসা 

যে বিশেষ ফলদায়ক হয় না তাহা এক প্রকার বল! যাইতে পারে। এই 

রোগ নিবারক টিকা অতি 'নল্পদিন হইল উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং কাচা না 
পাকা টিকা ৬ 55187915 83515021)£ কে দিয়! দেওয়াইয়! লইবেন । 
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এক বা দুই আউন্স কপুর, পরিমাণ মত মধু না চিটা গুড়ের সভিষ্ত 

গরুকে খাইতে দিবার চেষ্টা করিবে । মদি ভাহার লেহন করিবার 

সামর্থা থাকে, তবে নিকটে রাখিয়া দিবে । স্ফীতস্তানে কর্পুর, ারপিন 

ও সরিষার তৈল দ্বারা উত্তমরূপে মালিসের প্রয়োজন । চামড়ার নীচে 

বদি কুঁড়িয়া (11701506107) ইষধ দেওয়া যার, ভনে বিশেষ ফলপ্রাদ ভয়। 

রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়া মার৪ ভাল । স্তস্থ পশুকে আগে কাচা 

টিকা দিয়া, পাঁকা টিকা লগ্য়ার উপনুক্ত করিয়া লঈলে ভাল হয়। ঈষধ 

থাওয়াইবার সময় দম আটকাইয়! না ঘা, সে বিঘয়ে নিশেম সাবধান থাকা 

উচিত | শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগীর মুভার সষ্ভাবন। অধিক । অনেক 

সময় প*-চিকিংসকের! গলার মপ্যস্তলে শ্বাসনালীতে ছিদ্র করিয়া দেন। 

পীড়িত পশুটি সেই ছিদ্র দিয়া নিশ্বাসগ্রাশাস ফেলিতে পারে । কোন 

কোন স্থলে এই উপায়ে গরুর জীদন রক্গ। হইয়া থাকে । 

ফোলার চিকিংসাথ একটা লোহার শিক পোড়াইয়া লালবর্ণ ৬ইলে 

ভাভার দ্বার] এ ফুলার উপর দাগ দিবে, কিন্ধ সাবধান ভইভে হইলে, সেন 

দাগ দিবার সময় অধিক গভীর ভালে পড়িয়া না যায়, তাভা ভইলে পৃ 

হইতে পারে । 

সতর্কত1__পালের মধ্যে কোন একটি গরুর এই রোগ হলে নিশেষ 

সাবধান ভউনে । ভহক্ষণাৎ কপিকাতায় সংবাদ দিয়া গো-চিকিংদক 

ডাকাইয়া 5০191) ( সেরাম ) দিয়া টিকা দেওয়াইয়া লইবেন । লে 

পালের মন্ক গরু রঙ্গ পাইছে পারে । সন্দেহজনক গোচারণ-ভমিকে 

বার বার চাষ দ্বারা মাটি উলট পালট করিয়! দিলে, রৌদ্রের ভাপে 

তন্সধাস্ত রোগ বীজ নষ্ট ভইয়ী সাম । 



(ডে) 

জড় কা লা 28 0000079, 

নাম--তড় ক পশ্চিমা (বাঙ্গালা )। 

রোগের প্রকৃতি -ইহা একটা রক্ত সম্বপ্বীর সংক্রামক রোগ বিশেষ । 

১ঠা২ আক্রমণ এবং অনেক সময় হঠাত মৃত্য উহার লক্ষণ । এই রোগে 

বে পশ্দিগকে আক্রমণ করে, বহুকাল পূর্ব হইতে লোকের ইহা জানা 

আছে । বংসরের সর্ধ সময়ে ও প্রার সর্প দেশে বিশেষ জলময় সীাত- 

সেভে ভুমিতেই ইহা প্রায় প্রাতভত হয়। এক প্তানে ইহ! বৎসর 

বসন ভইয়। থাঁকে এবং দূষিত জল নিষ্ষ মণের পয়ঃপ্রণালা বা ড্রেনের 

স্বন্দেবস্ত খাকিলে ইহার বারংবার আবিভাবের সম্ভবনা কিয়ংপপিমাণে 

কম ভয়। বুহংকার পশুগণের মধ্যে অশ্ব, গো, মভিব, মেধ, ছাগল, 

হরিণ ও উষ্টঈ গণ এই রোগে: সংস্পশে আসিলে আক্রান্ত হইবার অধিক 

সম্ভাবনা । এই রোগ যাবতীয় পশু, কোন কোন পক্ষী এবং মন্ষা 

গরণকেও আক্রমণ করিয়া থাকে । 

কুকুর ও শৃকরদিগের সহজে এই রোগ হয় না। 
রোগের কারণ--এক প্রকার বিশেষ কীটাণু শরীর মধো প্রবেশ 

করিয়া অতি শীঘ সংখ্যায় বদ্ধিত হইতে থাকে এবং এই রোগের স্যষটি 
করে। চে সামান্ত ক্ষত থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া, পানীয় জলের 

সহিত্ত, কখন বা নিশ্বীন টানিবার সময় বায়ুর সহিত এই জাতীর কাঁটাণু 

শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। এই কাীটাণু বীজের বিষ, বল কাল 

জী'বত থাকে । পশুর মৃতদেহ ষে স্থানে প্রোথিত করা হয় বা 

ফেলিয়! দেওয়া হয় সেই স্থানের জল বারুর সংস্পর্শে ঘে এ বীজ অন্যত্র 

নীত হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই রোগে পীড়িত পশুদিগের' 

শরীর ভইতে নির্গত মলমুত্রাদি কর্তৃক এই গীড়1 বিস্তৃত ভইয়! থাকে 
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'এবং মনুষ্য দ্বারা-বিশেষতঃ যাহারা ভেডার লোমের কাধ্য করে বা! 

ত পশুর চর্ম কাটে, কিন্বা বাসন, খাগ্ভ ও জল প্রতি লইয়। নাড়া 

চাড়া করে অথবা রোগীর সংস্পর্শ হেতু, এই রোগ-বিস্তৃতির কারণ ঘটিয়! 
গাকে। 

মশকাদি দংশন দ্বারা অন্ত পশুতে রোগ যাইতে পারে। শ্রগাল, 

কুকুর, শকুনি প্রতি মুত খাদক পশু ও রোগ বিস্তারের বিম্যে সহায়ত 

করে। চামড়ার আমদানী রপ্তানি দ্বারা দেশ হইতে দেশাস্তরে 01গ 

নাইভে পারে । রোগের স্থিতিকাল .সচরচার ১২ ঘণ্টা হইতে ১৪ ঘণ্টা 

পর্যান্ত, কিন্ত রোগ প্রকাশ পাইতে ইহা অপেক্ষ। অধিক সময় লাগিতে 

পার। 

রোগের লক্ষণ-_লক্ষণ সকল বর্ণনা করিবার সুবিধার জন্ত এই 

রোগকে ভিতরের ও বাহিরের এই ঢুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, 

মর্থাং চক্ষে দেখা যায় এমন কোনও চিহ্র না থাকিলেও না থাকিতে 

পারে অথবা শরীরের অংশ বিশেষ কুলিতে দেখা বাইতে পারে । 

প্রথম প্রকারে, বাহিরে কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া বায় না এবং 

পণ্ডর হঠাং মৃত্যু হইতে পারে। বাহ! হউক নিম্নলিখিত লক্ষণ "গুলি 

দেখা গিয়। থাকে, যথা! ১- 

পশ্ঙ অস্থির হয়, একদৃষ্টে তাকাইয়৷ থাকে, চক্ষুর পাতার তিতরকার 

শ্লৈশ্মিক ঝিল্লীতে রক্ত সংস্থান হয়, জর অত্যন্ত প্রবল হয়, নাড়ী দ্রুত 

কয়, পশ্চুর আকুতি দেখিলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হুম এবং 

মাংসপেশী সমূহ থাকিয় থাকিয়া কাপিতে থাকে । সচরাচর নাপিকা' 
হইতে ক্লেদ নির্গত হুয়, উচ্ভাতে রক্ত চিহ্ন থাকিতে পারে । অস্ত্র প্রদেশে 

শূল বেদনা হয় ও পেট ফুলিতে দেখ| যার, এবং এ পশু কৌৎ পাড়িতে 
থাকে তখন মলঘ্বার কিয়ৎ পরিমাণে বাহি.র আসিয়। পড়িতে পারে। 

রক্তাক্ত মল নিগ্গত হইতে থাকে এবং প্রআাব সচরাচর অত্যন্ত গাঢ় 
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হইয়া থাকে । ' পশ্থ টলিতে টলিতে ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং ছটফট 

করিতে থাকে, ইহাতে ১০ ঘণ্টা হইতে ৯৪ ঘণ্টার মধো মৃত্যু ঘটিয়া 
থাকে। কখন কখন অতিশয় উত্বেজনার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় 

এবং এ পশ্ড পাগলের মত হইয়া যায়। এই অবস্তার পর অবসাদ 

মাইসে । 

কোন কোন স্থানে রোগের লক্ষণগুলি তত প্রবল হয় ন', সে অবস্থায় 

প্রারই 'মারোগা লাভ ভয়। [দেচ্ছের বাহিরে এই রোগের লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে একটা কঠিন সীমাবদ্ধ দ্দীন্ত পরিলক্ষিত হয়, উহাতে 
অণ্তশয় বেদনা হয় এবং উচ্ভা বর্তলাকার ধারণ কবে। শরীরের ষে 

কোন 'অ:শে এরূপ ক্ষীতি হইতে পরে কিম্থ সচর চন কগে, গলায়, 

বন্ধে বা পেটের উপরি ভাগে উহা দেখিতে পাওয়া বার । ম্ফীত স্থন 

শীতল হুইরা থাকে, উহাতে বেদনা থাকে না, এবং উহা পচিতে আরম্ত 

হয়। এতদ্যতীত ইস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শীতল েদনাশূন্ স্টীতি চশ্মের স্থানে 

স্থানে দেখ। গিয়! থাকে । গলাতে সচরাচর এরূপ বিশেষ স্ফীতি চিন্ত 

লক্ষিত হয় এবং রোগী জরে ভুগিতে থাকে, গিলিতে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস 

ফেলিতে ক্লেশানুভব করে । শরীরাত্যন্তর অপেক্ষা চর্ম বা বহিঃ 

প্রদেশে এই রোগ হইগে তত মার'ত্মক হয় না এবং এই রোগ যদি গলায় 

না তয় তাহা হইলে তিন দিবস হইতে সাত দিবস পধ্যন্ত এই 

রেগের স্থিতি হয়। এই পীড়া হইলে শতকরা ৮* টী হইতে ১০০্টী 

পর্যন্ত পু মরিয়া যায় এবং রোগ আবিাব হইবার প্রারস্তেই সচরাচর 

মৃত্যু সংখ্যা অধিক ঘটিয়! থাকে । 

্ এই রোগের আক্রমণ হইতে 'আরোগ্য লাভ করিলে বহু 

দিনের জগ্ত উর পশুটার ইহার পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। 

মুতদেহের লক্ষণ-_যে যে স্থলে হঠাৎ মৃত্যু সংঘটিত হয় তথার 

কোন নাহিক লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয় না। মাহা হউক সচরাচর এঁ পপর 
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মুত দেহ শীঘ্র পচিতে আরম্ভ করে। ইহা কুলিয়া উঠে ও বাফু পূর্ণ হয়। 
মৃত্যুর পর পরীরের কাঠিস্ঘ যদি আগ হ্ইয়! থাকে তাহা হইলে অতি 
মল্পমাত্র হয় । মাংসপেশী -সকল কোমল হয় 'এবং রক্ত এক প্রকার 

বিশেষ ভাব ধারণ করে; উহা৷ দেখিতে কুষ্ণবর্ণ ও আলকাতরার ন্যায় ঘন 

বলিয়া বোধ হর । মে নকল যন্ত্র রোগাক্রান্ত হয় তন্মধ্যে ্লীহাই সর্ব প্রধান। 

উহা সর্বদাই অস্বাভাবিক লক্ষণ ধারণ করে, আকারে বৃহৎ হয় ও 
রুষ্বর্ণ আলকাতরার মত ঘন রক্তে পূণ হইয়া যায় । ইহা! কোমল ভাব 

ধারণ করে এবং প্র/য়ই ফাটিয়। বায় । 

কুসফুসে সচরাচর রক্কাধিকা হইয়া থাকে এবং উহার| ফুলিয়! উঠে। 
মন্ধ মধ্যে সচরাচর রক্তাভ পদার্থ দৃষ্ট হর এবং চতুর্থ পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র 
অন্ধের অস্থান্তরস্থ প্রৈম্মিক ঝিল্লী ঘোর রক্তবর্ণ দৃষ্ট হর। নে স্থানে 

পীড়া অত্যন্ত প্রবল ভাব ধারণ করে সেই স্থছনে ক্ষত জন্মে। কোন 

কোন স্থলে অন্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে কিন্ ইহা স্বাভাবিক নিয়মের 

ধাভিক্রম মার। 

রোগ নির্ণয__রক্ত পরীক্ষা করিয়া গো চিকিৎসকগণ অনায়াসে 

এই রোগ বথাবথ ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন। কোন কোন স্থলে 

মুত্তার কারণ নিদ্দেশ করিবার ইহাই একমান্॥ উপায়। শরংরাভ্যন্তরস্থ 

রোগ হইতে মৃত্যু হইলে উহার সহিত নুগীরোগে, বজ্রাঘাতে বা স্থল 

বিশেষে বসন্ত রোগে মৃত্যুর সহিত ভ্রম হইয়া থাকে। জীবিতাবস্ায় 

গোবসন্তে যে বিশেষ ভাবে পেটের অসুখ হইয়া থাকে উহা রোগ নির্ণয় 

পক্ষে সহায়তা করে। মৃতদেহ বাবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষ/ করিলে দেখিতে 

পাওয়। যায় যে এই জরে রক্ত ও প্লীহার, অবস্থায় বিশেষত্ব আছে। 

শরীরের বাহিতে এই রৌগ হইলে “গলা ফুল” ও পবাদল1” রোগের 

সহিত এই রোগের ভ্রম হইতে পারে । 

প্রথমোক্তরূপ রোগ উৎপণ্র হইলে মৃতদেহ ব্যবচ্ছদ পরীক্ষা বাতীত 
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এই রূপ সদৃশ লক্ষণযুক্ত প্নোগ হইতে ইহার পার্থক্য নির্ণয় কর! স্থকঠিন।, 
যে অধ্যায়ে “বাদলা” নামক রোগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা 

পাঠ করিলে অবগত হওয়া যাইবে যে এ রোগের ফোল! একটী উপসর্গ 

মাত্র । 

চিকিগুসা-_উষধ ঘবারা চিকিৎস। প্রায়ই ফল্দায়ক হয় না। 
রোগনিবারণের উপায়__ রোগের আবিঙাব হ্ইবামাত্র টিকা 

দেওয়াইবার জন্য গবর্ণমেন্ট সমীপে আবেদন করিলে অনায়াসে এই 

রোগ নিবারক টিকা দেওয়া যাইতে পারে । এই রোগে মৃত পশ্রদিগের 

দেহ অতি সাবধানে বিনষ্ট করিতে হইবে কারণ মৃুতদেহগুলি রোগ 
বিশ্ৃতির প্রধান হেতু । বদি ভাহাদের মুতাদ্হে পোড়ান না হয় তাহ! 

হইলে ছয় ফুট মুত্তিকার নিয়ে প্রোথিত করা উচিত । জলাশয়ের নিকটে 

তাহাদিগের দেহ প্রোথিত করা উচিত নহে ২--পভিত জমিতেই তাহাদের 

কবর দেওয়া বিষের । 

শবদেহ স্থানান্তরিত করিবার কালে উভাদের সমুদয় স্বাভাবিক ছিদ্র 

কদ্দমদ্বারা বিশেষরূপে বদ্ধ করিয়! দেওয়া উচিত এবং কিছুতেই এ 

মৃতদেহ কর্তন করা বা ইভার কোন অংশ স্তানাস্তরিত করিতে "দে ওয়া 

উচিত নভে । 

পীড়িত পশ্ুরিগকে বে স্কানে রাখা হয়, অতি সাবধানে তথাকার 

বিষদোষ নাশ করা কত্তবা এবং তদ্বিষয়ে প্রথম অধায়ের নিয়মানলী 

সম্যকৃরূপে প্রতিপালন করা উচিত । 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই শীড়া' মানুষের হইতে পারে 

এবং অধিকাংশ স্থলে ইহা মারাম্নক হইয়া থাকে। ঘাহারা রোগবুক্ত 

গরুর তত্বীবধান করিবে তাহারা দেন বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে, 

বিশেষতঃ যাহাদের হাতে ক্ষত মাছে তাহারা রোগযুক্ত পশ্ুকেম্পশ 

করিবে না। 
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বিশেষ দ্রটব্য--একান্ত আবস্তক না হইলে এই রোগে মৃত পশ্খর 

দে ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করা কোন প্রকারেও নিধেয় নহে। 

বিশেষ কারণে এরূপ করিতে হইলে পণ্ড চিকিৎসকের তত্বাবধানে ইহা 
সম্পন্ন করা উচিত। বিশেষ সাবধান না হইলে ছেদনকারী এই রোগে 

মাক্রান্ত ভইতে পারে। কর্তিত অংশের বিষদোষ নাশ করা ও 

সেই সকল অংশের বিনাশ সাধন কার্ধো বিশেষ সাবধান হতে হইবে । 
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রোগের প্রকৃতি-_ইহা সংক্রামক রোগ বিশেষ । কীটাণু বিশেষ 
দ্বারা উৎপন্ন হয়। গলায় কীধে, পিঠে, কোমরে, উরুতে সীমাবদ্ধ বায়ুপূর্ণ 

শ্টীতি হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ । তিন মাস হইতে চার বর্ষ বয়স্ক পশুরা 
এহ রোগে পীড়িত হইয়া. থাকে ; কিন্তু অধিক বরঙ্ক পশু9 অব্যাহতি 
পার না। রুগ্ন ও ক্ষীণ পশু অপেক্ষা সুস্থ পশু সকল এই রোগগ্রন্ত 

অধিক হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। সমস্ত গৃহপালিত পশু এই রোগে 

মাক্রান্ত হয়। কোন কোন চরিবার মাঠ হইতে এই রোগ সাধারণতঃ 

উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ জল! ভূমিতে হইয়া থাকে । একবার এই রোগ 

হইলে মার কখন পুনঃ আক্রমণ তয় না। এই রোগের বীজাণু চম্ম মধ্য 
দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেই রোগ জন্মে। মুখে বা পায়ে কোন 

ক্ষুদ্র ক্ষতস্থান দিয়া প্রায়ই এই জীবাণু শরীর-নধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া 

থাকে £ এই জীবাণু শরীর-মধ্যে জীবিত থাবিয়া সংখায় বদ্ধিত হয় ও 
মাংসপেণী আক্রমণ করিয়া থাকে । তড়কার জীবাণুর স্টায় ইহারা 

নক্তস্ত্রোতে বিশেষ ভাবে অবস্থিতি করে না। 

স্থিতি কাল--এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে গড়ে দুই দিনের 
মধো রোগের লক্ষণসকল প্রকাশ হইয়া পড়ে ! 

রোগনলক্ষণ--এই রোগ সত্বর বৃদ্ধি পাইক! থাকে এবং সচরাচর 

এক হইতে তিন দিনের মধ্য মৃতু ঘটার । লক্ষণগুলি স্থানীর ও সাধারণ, 

এই তুষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম স্থানীয় লক্ষণ এই যে, প্র পশু 

খৌড়াইতে আরম্ভ করে এবং তৎপরে একটী ব! ততোধিক স্ফীতি প্রকাশ 

পায়। ্্রধানতঃ উরুর উপরিভাগে গলায়, কাধে, বুকের নিয়াংশে, 

কোমরে এবং পিঠে স্ফীতি হয়। কখন কখন মুখে বা কে ব্রূপ 
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ফুলিয়! গাকে। কখন একটা মাত্র কখন বা অনেকগুলি ফোলা 

দেখা যায় এবং উহা একত্রে সংঘৃক্ত হইতে পারে। প্রথমে ফোলা 
অতি অল্প থাকে ও তাহাতে বেদন। হয় ; কিন্তু শীঘ্রই ফোলা বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে ও 'আট ঘণ্টার মধ্যে অতিশয় বৃহৎ আকার ধারণ করে। তাহাতে 

অঙ্ুলি দ্বারা চাপ দিলে কড় কড় করে ; নোধ হয় যেন বারপূর্ণ আছে। 
ইহার মধ্য অংশ শীতল থাকে এবং শাদৌ নেদনা থাকে না; ইহার রং 

ঘোর রুষ্বর্ণ ভয় এবং পচিবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইস্তান কাটিয়া! 

দিলে প্রচর গাস বাহির এনং একপ্রকার টক্গন্ধবুক্ত রুষ্ণবর্ণ তরল 
পদার্থ নির্গত হয়। অনেক সময় নাতিরে ফোলা দেখিতে পাঁওয়া যায় 

না, কারণ ইহা ভিতর দিকেও হইতে পারে। এই রোগের প্রধান 

প্রধান লক্ষণগুলি এই £₹₹_ 
রন পশু নিস্তেজ হয়, দলের অন্যান্ত পণ্ড হইতে পুথক থাকে, পশু 

কাপিতে থাকে, শরীরের উত্তাপ কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয় এবং নিশ্বাস 
প্রশ্বাস দ্রুত হয় ; ফোলা যত বাড়িতে থাকে সাধারণ লক্ষণগুলে তত 

বুদ্ধি পায়। রুণ্ন পণুটী গোঁয়াইতে থাকে এবং শূল নেদনা দ্বারা আক্রান্ত 
হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট অন্তন করে 3 দর্বলত! বৃদ্ধি পায় এবং পশ্তুটী 

মাটিতে পড়িয়! যায়, তৎপরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন ও তড়কা৷ হইয়া পশুটা 

মরিয়া যায় । কোন কোন স্থলে প্রথমে সাধারণ লক্ষণগুলি প্রকাশ পার 

এবং কোন কোন স্থলে প্রথমেই ফুলিয়৷ উঠে। 

অল্প পশ্ুই এই রোগ হইতে আরোগা লা করে এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য 

লাত করিতে প্রার ছয় দিন লাগিয়া থাকে। রুগ্ন পশ্থদিগের মৃত্যুসংখ্যা 

শতকরা ৯০ হইতে ১*০টা। 
মূতদেহের লক্ষণস্ফাঙগার বিশেষ 'আাকারের বিষয়ে পূর্ব্বেই বাণ 

হইয়াছে । এই ফোল! কাটিলে দেখা যায় যে ফোলার নির়স্থ মাঁংসপেশী 
কল মলিন ধুসর কিন্বা কাল বর্ণের হুইয়! গিয়াছে । উহাতে 
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অত্যন্ত পচন ধরিয়াছে। উহা! দেখিতে আব্র এবং চাপিলে ইহা হইতে 
এক প্রকার তীব্র পচা গন্ধ বাহির হয়। পচা মাখনের গন্ধের সহিত 

এই গন্ধের অনেকট! সাদৃশ্ত আছে। ফোলার নিকটবর্তী বীচিগুলি বড় 
বড় ও অধিক মাত্রায় রক্তবর্ণ হয়। ভিতরকার যন্ত্রমূহের আকৃতিতে 
বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না, তবে সকল যন্ত্েই প্রায় 
রক্তত্রাব হইয়া থাকে এবং কখন কখন অস্ত্রে রক্তাক্ত পদার্থ থাকে কিন্ত 
শ্লীহা ও রক্তের অবস্থা স্বাভাবিক থাকে । 

রোগ নির্ণয়--“গলা কুলা” ও “্তড় কা” এই ছুই রোগের সহিত 
এই রোগের ভূল হইতে পারে ; কিন্তু এই রোগে ফোলার বিশেষত্ব এই 

যে উহা! শীতল, বেদনাশৃন্ত হয় ও গ্যাসে পূর্ণ থাকে । মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ 
করিয়! পরীক্ষা করিলে শ্লীহা ও রক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। 

অপর পক্ষে পূর্ব অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে যে তড়কা রোগে রক্ত ৪ গ্রীহা 
সচরাচর বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়। কীটাণুতত্ব নির্ণয়ের উপায় দ্বার! 

চিকিৎসকেরা অনায়াসেই এই সকল রোগ নির্ণয় করিতে পারেন । 

চিকিগুদা--এই রোগ এত সত্বর বৃদ্ধি পায় যে চিকিৎসা করিবার 
অবসর থাকে ন। এবং করিলেও উহা! অল্প ফলপ্রদ হুইয়৷ থাকে । 

ফোলাগুলি পোড়াইয়া দেওয়! যাইতে পারে কিন্বা কাটিয়। দিয়া 
ক্ষতস্থানে কার্বলিক লোশন বা টিচার আয়োডিন লাগাইয়া রাখিলে 
আরও ভাল হয়। “তড়ক।” রোগে ষে সকল বিষ দোঁষনাশক উষধ 

সেবন করাইবার ব্যবস্থ! দেওয়া হুইয়াছে এক্ষেত্রে সেগুলি সেবন করান 

উচিত। 

পায়ে ফোল! দেখা ফাইলে এ ফোলা স্থানের উপরিভাগে শক্ত করিয়া 

বাধিয়া দিবে এবং ফোলা কাটিয়া তন্মধ্যে বিষ দোষনাশক ওষধ 
লাগাইবে । 

রোগ নিবারণের উপায়--ইউরোপে এই রোগ নিবারক টিক! 
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সর্ধবদ| ব্যবহৃত হয় এবং ইভাতে বিশেষ ফললাভ হয়। ইহাতে ছুই প্রকারই 

টিক! দেওয়া আবশ্তক। সচরাচর লেজের প্রীন্তদেশে এই টিকা দেওয়া 
হইয়। থাকে৷ 

যে সকল গোচাঁরণ ক্ষেত্রে এই রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়। জান! 

থাকে, সে সকল ক্ষেত্র পরিহার কর! উচিত। 

প্রথম অধ্যায়োক্ত নিয়মগ্ডলি সমাক্রূপ পালন করা কর্তবা। এই 

রৌগে মুত পশুদিগের দেহের সংকার অতি সাবধানে কর! উচিত। 



আুস্কুস্ম ও তাহা আনন্পন্ষ হক্রগামন্ছ 

বিলিল্িল এ্রচ্গীহ। 

প্রকৃতি- ইসা কুস্ফুস্ ও বুকের ভিতরকার আবরণের সংক্রানক 
পীড়া । কখন কথন ইহা মড়ক রূপে প্রকাশ পায় । এই রোগ অতি 

অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করে, কখন কথন অতি শ্রাদ্ধ এবং কখন কখন 

ইত অতি ধীরে ধারে বৃদ্ধি পায় ; একমাস হইতে চারি মাস বা ততোধিক 

কাল পর্যন্ত থাকে । সাধারণতঃ পালের প্রত্যেক পশ্তুরই যে এই রোগ 

ভইবে এমন নহে । বস্কৃতঃ ইহ] বিস্তারের কোন নির্ধারিত নিয়ম নাই। 

রোগের কারণ- প্রমাণিত হইয়াছে যে সংক্রামকবীজই এই রোগর 

কারণ ও এই রোগাক্রান্থ গরুর সংস্পর্শে বিস্তৃতি লাভ করে। 
এই প্রচ্ছন্ন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার পর ইহার 

লক্ষণ সকল প্রকাশ হইতে দশ দ্রিন হইতে তিন মস বা ততোধিক কাল 

বিলম্ব হয়। 

রোগের লক্ষ*-গোচিকিৎসকগণ বুকের গহ্বর সম্যক কূপ. 

পরাক্ষা করিয়। এবং অন্ঠান্ত লক্ষণ দেখিয়া এই রোগ নির্ণয় করিয়। 

থাকেন। 

গৃহস্থগণ বে সকল লক্ষণ দ্বারা রোগ চিনিতে পারিবেন এখানে তৎ- 

সমুদ্দয়েরই উল্লেখ কর! যাইতেছে £ _ 
সচরাচর দেখা! যায় ঘে এ পশুটীর কম্পন হয়, তাহার নাড়ীর গভি 

দ্রুত, মুখ গরম ও মুখের অগ্রভাগ শু হয়, এক প্রকার থক খক্ 

করিয়া কাসি হইতে থাকে, ক্ষুধা মন্দ হয়, পীড়িত পণ্ড হুপ্ধবতী গাতী হইলে: 
পূর্ববাপেক্গা পরিমাণে অনেক কম ছুগ্ধ দেয়। 

ইভাঁতে তই এক দিনের মধো জরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, গায়ের" 
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(লোম খাড়া হয় ; শ্লেশ্সিক বিল্লিতে অধিক রক্ত জমে ; মুখ অত্যন্ত গরম তয় 
ও নিশ্বাসে অত্যন্ত দূর্গন্ধ বোধ হয়? কাসি পূর্বাপেক্ষা অধিক হস 
কষ্টকর হয় ; নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বৃদ্ধি হয় এবং উহা ঘন ঘন 

পড়িতে থাকে । নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামী ও মোটা বোধ হয়, প্রতি 
মিনিটে ৮* হইতে ১০* বার বছিতে থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নাড়ী 

সরু ও তুর্বল হুইয়! পড়ে । নাসারন্ধ অতিশয় বিস্তারিত হয় এবং নিশ্বাস 

প্রশ্বাস অত্যন্ত খন ঘন বহিতে থাকে । গরু দীড়াইয়া থাকিলে শ্বাস 
লইতে বুক বিস্তৃত করিবার জন্য হাট বাহির দিক করিয়া রাখে এবং 
যখন শুইয়া থাকে তখন বুকের মধাকার হাড়ের উপর ভর দিয়া থাঁকে 

কিন্বা বুকের এক দিকে পীড়া হইলে এঁ পণ্ড সেই পাশে ভর দিয় শুইয়া 

থাকে, এইরূপে অপর পাশের সুস্থ ফুস্ফুস্ দিয়! নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা 

করিয়া লয় | প্রায় চোক ও নাক দিয়া ক্লেদ নির্গত হয়; পা, শিং ও 

'গা, শ্রীতল হয়। তংপরে কাসি অত্ন্ত ঘন ঘন হইয়া থাকে, কিন্ত 

পূর্বের স্তায় জোরে জোরে হয় না। এই প্রকার কাসিকে চোরা 
কাসি বলিলে ইছার সুন্দর বর্ণনা করা হয় অর্থাৎ রোগাক্রান্ত পশুটী জোর 

করিয়া কাসিতে পারে না এবং যাহাতে বেশী শব না য় যেন সেই 
উদ্দেশ্তে কামি থামাইয়া রাখে । 

গাত্র অতিশয় শুফ হয় ও তাহাতে যেন চক দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে | 

এ পীড়িত পশুটার অবস্থা ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া আসে এবং পণ্ুটী শীর্ণ 

হইয়া পড়ে । 
পাজরার মধ্যে ফাকে আঙ্গুল দিয়! টিপিলে গরু বেদনা বোধ করে 

এবং গৌ গে করতে থাকে । রোগের শেষ অবস্থায় দাস্ত হুইন্ডে 

আরম্ভ হয়। সকল রোগীরই অল্প বা অধিক পরিমাণে জর হুইয়! 

থাকে । এই জর বিচ্ছেষ হইবার পর ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং যতদিন রোগ 

থাকে ততদিন বেশ এমন কি উত্তমরূপে খাইতে দেখা যায়, কিন্ত রোগ 
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যত অধিক দিন থাকে কুস্ফুস্ তত সম্কুচিত 'ও ভারী হয়; নিশ্বাস প্রশ্বীন 

ফেলিতে ক্রমশ: অধিক কষ্ট হনব এবং বস্ত আর উপধুক্তরূপে বিশুদ্ধ 

হইতে পারে না সুতরাং গরু ক্রমশঃ ধার্ণ হইরা মআইসে এবং অবশেষে 

শিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়] বায়। 

যে সকল স্থলে রোগেয় অবস্থ। তাদুশ নন হয় না তথায় ফুস্ফুসের 

কিয়দংশে বা একটীমাত্র ফুস্কুসে এই পীড়া হয়। এরপ স্থলে পশুর! 

বাহাতঃ আরোগ্য লাভ করে বটে কিন্থ উহ্ভারা অকন্মণ্য হইয়] যায় | 

অনেক স্থলে রোগ এরূপ বৃদ্ধি পায় বে ছুই পাশের কুম্ফুন্ই 

অনেকট! আক্রান্ত হইর। পড়েও তাহাতে নিশ্বাস বন্ধ হয় এবং মৃত্যু ঘটে । 
রোগের স্থিতি কাল_-স্কিতিকাল ইহার অবস্থার উপর নির্ভর করে; 

যদি রোগ প্রবল হয় ওণাপ্ব শ্রাঘ্ব বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এক সপ্তাহ 

তইতে দশ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । আর যদ্দি ইঠ| তত প্রবল 

না হইয়া অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহা! হইলে ছুই তিন মাস এমন কি 

ছয় মাস পধ্যন্তও মৃত্যু না ঘটিতে পারে । 

চিকিৎুসা--কুদ্ফুদ্ ও তাহার আবরণের প্রদাহ জান্মলে চিকিৎসায় 
প্রায় বিশেষ কিছুই ফল হয় না 

যে সকল প্রদেশে এই (রোগ দেখা যায়, তথাকার অধিবাসীরা! ইহাকে 
সংক্রামক রোগ বলিয়া না! জানায় এই পীড়া গ্রস্ত পশুকে অন্তান্ঠ পণ্ড 
হইতে পৃথক করিয়া! রাখে না; সুতরাং ইহ। অন্ঠান্ট পঞ্চদিগের মধ্যেও 

বিস্তৃত হইয়! পড়ে । 
এই পীড়ার বিস্তারের বিশেষ কোন নিয়ম নাই-_অর্থাৎ পীড়িত 

পশুর নিকটস্থ পশুতে না হইয়। তদপেক্ষ! অনেক দূরবর্তী স্থানের পশুকে 

আক্রমণ করিতে পারে । অন্তান্ত সংক্রামক রোগ অপেক্গ) ইহার বাহ্যিক 
লক্ষণ সকল প্রকাশের সময় অনেক দীর্ঘ হওয়ায় ইহু। ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে 
অন্ত পশুকে আক্রমণ করে ; এজন্য বিলাতের পশুব্যবসায়ীদের এই রোগ 
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ংক্রামক কি না তদ্ধিযয়ে অনেক দিন পর্ষাস্ত সন্দেহ ছিল। কিন্ত ইহা 
যে খুব সংক্রামক রোগ তাহা! ইউরোপ এবং অষ্টেলিয়ার সর্ধত্র সকলেই 
এখন স্বীকার করেন। 

ভারতবর্ষে এই রোগ যদিও অত্যান্ত ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়। দীর্ঘ কাল 

স্কারী হয় তথাপি উহাতে প্রা মুক্তা ঘটিয়া থাকে, কারণ সে পর্যন্ত না 
ইহা শরীরে বদ্ধমূল হইয়া বসে তদবধি প্রায় কেহই এই রোগ ঠিক 

করিতে পারে না । 

কোন গরু এই রোগগ্রস্ত হইলে তাহাকে ঘহ্ পূর্বক গোয়ালে রাখিবে 
গোয়ালঘর অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যাহাতে গেষ্ট পরিমাণে 

বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে । 

সবুজ্গ তাক্গ। ঘাস, ও অন্যান্য নবম রেচক থাদ্য ও ভাতের কীজি এবং 

পরিষ্কার জল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে মোটা কিন্বা গুদ থাস 

খাইতে দিবে ন।। 

কোষ্ঠ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা হইলে ছুই বা তিন আউন্ন মাংগুড়, 

ছুই আউন্স লবণ ও মসিনা সিদ্ধ জলের স্ঠিত দিবসে একবার কি 

দুইবার খাইতে দ্বিবে। জ্বরকাগে নাড়ীর গতি অত্যন্ত ভ্রুত হইলে 

৫ নং ব্যবস্কামত ওঁষধ খা'ওয়াইবে। 

জ্রশ্রে লক্ষণ সকল দূর হঠলে ৯ বা ১০ নং ব্যবস্তামত বলকারক 

ওঁধধ ভাতের মাড়ের সন্থিত দিবসে একবার কি তইবার খাওয়াইবে। 

এই অবস্থায় যাহাতে গরুটার বলক্ষয় ন! হয় তজ্জন্য উত্তম খাগ্ ও 

যথেষ্ট পরিমাণে ভাতের মাড় খাইতে দিবে । 

নিশ্বাস গ্রহণে অত্যন্ত কষ্ট বোধ ,করিলে বুকের ছুই পার্থ সরিষা 
চূর্ণের প্রলেপ দিবে। 

এই রোগ হইয়াছে জানিতে পারিবামাত্র রূগ্ন গরুটাকে অন্তান্ত গরু 
হইতে তংক্ষণাৎ দূরে ও সম্পূর্ণ পৃথকৃ তাবে রাখিবে। যে সকল গরু 
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এঁ রোগাক্রান্ত গরুর সংস্পর্শে আসে তাহাদিগকেও শ্বতন্স্থানে আবন্ধ 
করিয়! রাখিবে (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

ইউরোপে এই রোগ নিবারক টিকা দেওয়াতে বিশেষ ফগ দেখা 
গিয়াছে। এদেশেও বছদর্শা বিচক্ষণ চিকিৎসক কর্তৃক নিয়মিত ভাবে 
টিক। দেওয়াইলে বিশেষ উপকার হুইয়। থাকে। 

স্ৃতদেহের লক্ষণ--স্থস্থকায় গরুর ফুস্ফুস্ হান্ব। থাকে এবং আড়াই 

বা তিন সের অপেক্ষা ওদনে (বশী কয় না? কিন্তু এই রোগেমুত 

গরুর ফুস্ফুস্ অনেক ভারী হুইয়। থাকে, এবং কাটিলে ভিতরাংশ 

যক্কতের মত দেখায়, ফুস্ফুদ্ দেখিতে ঠিক মার্কেলের মত রেখা বিশিষ্ট 
বোধ হয়, ওজনে ১৫ সের হইতে সাড়ে সাইত্রিশ সের পথ্যস্ত হইতে 

পারে এবং উহু বুকের প্রাচীরে অল্লাধিক সংলগ্ন হইয়া থাকে । পুকান 
কোন স্থলে কেবলমাত্র একটা ফুম্ফুসে এই পীড়া হইয়। থাকে । 
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ভেড়া ব্রসম্ভ। 

নাম ।--মাত। চিচক (বাঙ্গালা); দেবী ( উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ) 
মাত! (পঞ্জাব ) ইত্যাদি। 

রোগের প্রকৃতি--ইহ একপ্রকার গুটি-বিশিষ্ট সংক্রামক রোগ, 
ইস্থার লক্ষণ অনেকটা মানুষের বসন্তের জায় । কিন্ত ইহা] ভেড়াদিগেরই 

বিশিষ্ট রোগ, এমন কি ইভা ছাগদিগের হয় বলিয়া মনে হস না। 

রোগ উতপস্তির কাল-_সংক্রামক বীজের সংস্পর্শে আমিবার 
পর ৬ দিন হইতে ২* দিনের মধ্যে এই ঝোগ প্রকাশ পায়। খতু ভেদে 
এই কাল কম বেশী হয়, গ্রীষ্মে অপেক্ষাকৃত অন্ন ও শীতে দীর্ঘকাল 

লাগে। 

রোগ লক্ষণ-- ভেড়াটাকে নিস্তেজ বলিয়! বোধ হয় ও ইহা! দলের 

অন্তান্ত ভেড়া হইতে পৃথক থাকে ; ক্ষুধা সাঁমান্ত থাকে বা একেবারে 

থাকে না এবং রোগী জাবর কাটে না। চলিবার সময় পা শক্ত হইয়া 

'থাকে, এবং প্রবল জয় হওয়াতে কম্প হয়; নিশ্বাস প্রশ্থাস ভ্রুত বছিতে 

'খাকে ; বগলে অর্থাৎ পাজরার ছুই পার্খে, উরুতে এবং পেটেক্স নীচে 

€ যেস্থানে চামড়। পাতল! ও অপেক্ষাকৃত অল্প লোমে আবুত তথায়) 

হাত দিলে বেদন| অনুভব করে। 

প্রথম লক্ষণ সকল প্রকাশ হইবার চারি দিন পয়ে গায়ে বিশেষতঃ 

'পাঁজরার ছুই পাশ্থে উরুতে এবং পেটের উপর ছোট ছোট লাল দাগ 

দেখা বাজ্জ। এইরূপ অবস্থায় শারীগ্রিক অন্ঠান্ত লক্ষণ সকল সচয়াচয় 

কিয়ং পরিমাণে লাঘব হপন এবং ক্ষুধার পুনরুদ্রেক হইতে পায়ে । চঙ্ষু, 

নাসারদ্ক। ও সুখগছবরের অভ্যন্তরস্থ প্ৈশ্মিক বিল্লীতে সেইন্সপ গুটী 
'দেখিতে পাওয়া বায় এবং ভাহাতে চক্ষু 'ও নাসিক হটতে পু'জঘুক্ত 
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ক্লেদ নির্িত হর ও অধিক লাল। পড়তে থাকে । এ সকল লাল দাগ 
ক্রমে বড় হয়, উহার তল শক্ত এবং উপরিভাগ দেখিতে চেপ্ট। রকম 

হয়। উহাতে বাঠিরকার চামড়ার নিয়ে এক প্রকার তরল পদার্থ 

সঞ্চিত ভইয়। ফুষ্কুড়ির মত হর) পরে এই কুছ্ছুড়ি গুটিতে পরিণত ভইয় 

কাটিয়া বারঃ কিছুগণ ধরিয়া ইত| হইতে পুষ বাহির তইয়! শুক্চ হয় ও 

ছাল উঠিয়| যায়। কখন কখন অনেকগুলি গুটি একত্র মিশিয় যায়. 
সেরূপ শ্থলে রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করে। 

শ্বাসনালী, পাকাশয় ব। অন্ধ্র গুটি হইলে উহাকে বিশ্জ্খল গুটি বলে 

ও উহাতে সচরাচর মৃত্যু ঘটিয়! থাকে। 

রোগের স্থিতি কাল__এই রোগ তিন চারি সপ্তাহ কাল প।কে। 
মৃত্যু সংখ্য!_-রোগের আক্রমণের মৃহ্ত্ব বা গুরুত্বের উপর মুত্র 

সংখা। নিভর করে । 

মুদু তইলে শতকরা ১*টার অধিক ন1 মরিতে পারে; কিন্তু প্রবল 

হইলে শতকবা ৯০টী পর্য্যন্ত মরিয়া যার়। 

চিকিৎমা--ঘাভাতে অত্যন্ত রৌদ্র বা বৃষ্টি না লাগে এরূপ ভাবে 

ভেড়াদিগকে শুঞ্ক ও শীঙুল স্থানে রাখিব প্রত্যহ এক ড্রাম পর্য।স্ত ওজনে 

মোর! খাওয়াঈবে, এবং কোষ্ঠ বন্ধ হইলে ৩ নং ব্যবস্থান্তষায়ী উষব দিবে, ও 
যাহাতে তাহার! অনায়াসে চাটিতে পারে এরপ স্থানে সৈদ্ধব লবণ রাখি:ব। 

অতিশয় কোষ্ঠবন্ধতা থাকিলে মলদ্বারে পিচকাদ্ী দিবে । বসস্তর 

গুটিতে ২৭ নং ব্যবস্থামত ঘায়ের গুঁষধ দিবে, তাহ! হইলে উহাতে মাছি 

বসিতে পারিবে না। 

পথ্য--ভেড়াকে প্রচুর পরিম।ণে বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। 

জরের লক্ষণ সকল দুর হইগ্গে অর্ধীসিক্ত দান। খাইতে দিবে; সবুগ্গ তাঁজা 

ঘাস এবং খণ্ড খণ্ড গাজর প্রধান পথ্য রূপে ব্যবহার করিবে, উনার 
সহিত মসিনার মাড় মিশ্রিত করির! দিতে পারিলে মায়ও ভাল হয়। 
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রোগ নিবারণের উপায়-কোন দল মধ্যে এই গীড়! প্রথম 

দেখা যাইলে রোগগ্রন্ত পশ্ুদিগকে তৎক্ষণাৎ বিতিন্ন স্কানে রাখিণে, এবং 

অবশিষ্টগুলির মধ্যে কোন একটির অল্পমাত্র অন্থুখ হইলেই উহাকে 

পুথক্ করিয়। পীড়িত ভেড়াদিগের স্থানে রাখিবে। রোগের আক্রমণ 
গুরুতন হইবে বলির! সম্ভাবনা! ঘটিলে রোগবিস্তুতি শ্বারণের জন্য 

মৃত ভেড়াদিগকে পুতিয়া ফেলাই সংপরামশ। বস্ততঃ বড় বড় দলে 

কোন ভেড়ার সামান্ত মাত্র এই পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তাহাকে 
দল হইতে পৃথক করিগ! স্থানান্তরে রাপা উচিত$ ইহাতে রোগ নির্মল 

হইবে বলিয়া বোধ হয়। আর সংক্রামণদ্বানা রোগ বিস্তৃতি লাভ কনিতে 

পারে না। এ দল যে মাঠে চরিতবা যে জমিতে থাকিত তথ। হইতে 

কুস্থ ভেড়াগুলিকে স্থানান্তরিত করিবে । নিকটস্থ মেধাধিকারীদিগকেও 

সাবধান করিয়া দিবে, যেন তাহার রোগগ্রন্ত দলের নিকটে বা উহ 

কর্তৃক ব্যবহৃত মাঠে বা অন্ত কোন জমিতে তাভ।দের পশ্ড ন। রাখে । 

বখন গুটি শুকাইয়া উপরকার ছাল উঠিয়। যায় তখনই বসম্ত “রাগ 

অত্যন্ত সংক্রামক হইয়া উঠে। এই রোগে পাড়িত হইয়া অ রোগ্য, 
লাভ করিবার পরও ছয় সপ্তাহ কাল পর্ধ)স্ত এই ব্োগাক্রান্ত পশ্ড হইতে 

রোগ বস্ভূত হইতে পারে। ৃ 

বসন্তের টিকা-_ প্রকৃত পক্ষে রোগের আরম্ভ হুইয়াছে বুঝিতে 

পারিলেই টিক! দেওয়ায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। 
টিক! দ্বারা বসন্ত রোগ পশুটীকে সামান্ত পরিমাণে আক্রমণ করিলে 

চিরকালের জন্ত এই রোগের হস্ত হইতে পণশুটা অব্যাহতি লাভ কারতে 
পারে। কিন্ত এই প্রণালীতে যে কোন বিপদ ঘটে না! বা! ঘটিতে, 
পারে ন। তাহা! নহে; সুতরাং ইহা সুযোগ্য চিকিৎসক কর্তৃক: 
সম্পন্ন হওয়া উচিত। 



গো-জাতির অন্তান্য গীড়া। 
€১ ১ 

অক্্রন্নাতী আচ্জ ক্োগ। 

রোগের প্রকৃতি--এই রোগে গরু কোনও বস্ব সঃজে গিলিতে 
"পারে না। 

কারণস্আকের গাইট, আমের আটা খড় প্রপ্তি কঠিন 'ও বৃহৎ 

গাস্ত দ্রব্য গলার পশ্চাংভাগে কিম্বা ক নালীর কোন স্থানে বন্ধ হইয়া 
এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি হয় । ভুষ্টা, জালুঃ পেয়াজ মাথার কাট। ছুঁচ 
টিনের টুকরা কখন কখন চামড়া, লৌহ, পেরেক, ধারাল কীটা বা ছোট 
ছেটি কঠিন কাষন্ঠ খণ্ড ইত্যার্দি খান্তের সহিত খাইয়া ফেলে; উহা 
ক নালীতে আবদ্ধ হইয়1 ঘাক্স এবং অত্যন্ত কঠিন ছুচাল বা ধারাল 
হইলে কণ্ঠনালীর মধ্যভাঁগ ক্ষতবিক্ষত করিতে পাঁরে। 

রোগ লক্ষণ- মুখের বা গলার পশ্চাংভাগে বদ্ধ হইলে গরুটা 
কাসিতে থাকে ও উহার মুখ দিয়া লাল পড়িতে থাকে, তখন জলপান 

করিতে গেগে নাক দিয়া! জল বাহির হইয়। যায়। 

যদি অন্ননালীর কোন স্থানে ভূক্তত্রব্য বন্ধ হয় তাহ! হইলে ছুই বা তিন- 
বার ঢোক গিলিবার পর এবং যে স্থান বদ্ধ হইয়াছে সেই স্থান পর্য্যস্ত জল 

পুর্ণ হইলে পর মুখ ও নাক দিয়। জঙগ বাহির হুইয়! যায়। 
গরুটী অত্যন্ত অন্গুস্থ হঞ় তাহার আকৃতি দেখিলে কষ্টের চিহ্ স্পষ্ট 

প্রতীয়মান হয়, গলায় মাংসপেশী সকল থাকিয়া থাকিয়া সম্কুচিত 
হইতে বা! টানিয়া যাইতে দেখ! ধায়। যে পদার্থ বন্ধ হইয়। থাকে 
তাঙাকে পাকস্থলীতে নামাইয়। দিবার জন্ত কিনব! মুখ দিয়া তুলিয। 

'ফেলিবার জঙ্ত গরুটা এরূপ করিতে খাঁকে। অল্প সময়ের মধ্যে শিমলা 



৯০৪১ 

[রাগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর শীপ্রই রুশ্ন পশুর কোন প্র'তকার না 

করা হইলে উহার পেটের বামদিক অত্যন্ত ফুলিয়৷ উঠে। 

গলার কোন স্থানে বদ্ধ হইলে মুখের ভিতর পশ্চাৎ অংশে হাত দিলে 

উহ! অনুভব করা যায়। 

মুখের পশ্চাতভাগে বা গলায় খীরূপ অবরোধ পাওয়া ন! যাইলে 

বুঝিতে হইবে যে বুকের মধ্যে অন্ননালীর কোন অংশ রুদ্ধ হইয়াছে । 

পশুটা জলপান করিলে এ জল গলার নিয্নভাগ দিয়া কোনরূপ প্রতিবন্ধক 

না পাইয়া অননালীর ভিতর প্রবেশ করে, কিন্তু তই ভিনবার জল 

গিলিবার পর গলার নিয়ন্থ অল্লনালী ক্রমে জল পূর্ণ ভয়, অবশেষে কল 
গলার উপরিভাগ পর্য্যস্ত পুর্ণ হইলে জল বমন করিয়া! ফেলে । 

চিকিগুসা-_-একবারে আধ পাঁইট গরম মসিনার তৈল ব1 ঘ্বত খুব 
সাবধানে ধীরে ধীরে খাওয়াইবে এইরূপ করিলে অন্ননালী বা উহাতে থে 
খাগ্ত দ্রব্য ব৷ অপর পদার্থ আছে তাহা তৈল সিক্ত হইয়া সরল হয় এবং 

উই! অন্ননাপদীকে সঙ্কুচিত ক'রয়৷ এ আবদ্ধ বস্ত সরাইয়| দেয়। 

ছুই একবার বমি করিয়া ওঁদধ ফেলিয়। দিতে পারে কিন্তু তথাপি 

বত্বৃপূর্ববক বাঁর বার অল্প অল্প করিয়। 'উষধ খাওয়াইবে। 
তৈল সেবন করাইবার সময় বিশেন সাবধান হওর| উচিত, কারণ 

শ্বাসনালীতে কিছু তৈল প্রবেশ করিলে গরু মরিয়া যাইতে পারে। 
গলার পশ্চাৎ ভাগে কোন বস্তু আটকাইয়া গেলে হাত দিয়া তাহ! 

বাহির করিয়৷ দিবে। গলার ভিগুরকার লন্ননালী বদ্ধ হইলে পূর্বোক্ত 

মসিনা বা'ঘ্বৃত খাওয়াইবার পর অঙ্গুলি দিয়া গলার বাহিরের ফুল! আস্তে 
মান্তে ডলিয়। দিবে এইরূপ করিলে এ আবদ্ধ বস্ত একটু একটু সরিয়! 

যাইবে । তংপরে আরও কিছু মসিনার তৈল ও মদ খাওয়াইয়! ফুল! 

স্কানে আরও কিছু অধিক জোরে ভলিয়া দিবে । কিছুক্ষণ এইক্ধপ করিতে 
করিতে শাবন্ধ বন্ধ প্রায় নামিয়! যায় ও গরুটী আরোগ্য লাভ করে। 



৯৯০ 

. বুকের মধ্যে অশ্ননালীর কোন অংশে খাস্ত আটকাইয়। গিয়াছে ইহা 

বদি লক্ষণদ্বার অনুমান হয় এবং ক্রমাগত মসিনার তৈল বা! ঘ্বত 

খখাওয়ানতেও যদি উ আবদ্ধ বস্ত্র সরিল্না না যায় তাহা হইলে একটা 

দীর্ঘ ফাপা রবারের নল মুখের ভিতর দিয়া অন্ন নালীর যেখানে খাস্ক 

আটকাইয়! গিয়াছে সেই স্থান পর্য্স্ত চালাইয়া! দিয়! পরে সামান্ত চাড় 
দিশে এ আবদ্ধ বস্ত প্রায়ই পাকস্থলীতে নামিয়া যায়। আর প্রর্ূপ 

রবারের নল পাওয়া না যাইলে একটি লম্বা, অঙ্গুলের মত মোট! বেতের 
অগ্রভাগে তুল। কিঘ্বা শেণের এসো ও নেকড়। জড়াইয়া গোল করিয়! 

একটি ছোট পুটুলি করিবে, পরে উহা! তৈলাক্ত করিয়! মুখের ভিতর 

দিয়া আবদ্ধ স্থান পর্ধাস্ত চালাইয়া দিবে এবং আস্তে আস্তে মাবন্ধ 

বস্তর উপর ঠেলিয়া দিবে, এইরূপ করিবার সময়ে আর এক ব্যক্তি গরুর 

সুখ ফাঁক করিয়া ধরিয়া! গাকিবে। রি 

কখন কখন এরূপ ঘটিয়াথাকে যে মাবদ্ধ বস্ত লাগিয়া! বা অধিক 

জোরে নল চালাইবার জন্ত অথব| বেতের অগ্রভাগের পুণ্টলী ভাল 

করিয়া না বাধায় অন্ননালী কাটিয়া বায় বা! ক্ষত বিক্ষত ভয়। 

সেরূপ হইলে অন্ননালী চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই সম্ভব, এবং 

এরূপ স্থলে অন্ননালীতে পুনর্ধার খাগ্চ দ্রব্য আবদ্ধ হুইবার সম্তাবন! 
থাকে। 

এইরূপে গল! রুদ্ধ হইলে কিছু কালের জন্য গলার সেই স্থান তর্ববল 
প্রাকে অতএব তিন চারি দিন ধরিয়া কেবল ভাতের মাড় ও ভাত প্রড়ৃতি 

নরম খাস্ত খাওয়াইবে পরে ক্রমে ক্রমে নরম তাজা। ঘাস ইত্যাদি খাইতে 

দিবে। 

গলার মধ্যকার অন্ননালী বন্ধ হইয়া বদি এ আবদ্ধ বস্তু কিছুতে দূর 
ন! হয়, তাহা! হইলে সুযোগ্য পণ্ড চিকিৎসককে সংবাদ দিলে তিনি 

গলার অল্ননালী অস্ত্রধারা ছিদ্র করিয়। এ আবদ্ধ বস্ত দুর করিয়! দিবেন? 



গা টে 

পেউক্ুগলা জ্োগ। 

সচরাচর প্রচলিত নাম-_মিমল। 

রোগের প্রক।ত-_এই রোগে গরুর প্রথম পাকস্থলী ব1 রুমেন 

কুলিয়া উঠে । 
কারণ-_-গরুর প্রায়ই এই রোগ হইয়া থাকে এবং ইহা! অনিয়মিত 

খাইবার দোষেই উৎপন্ন হয়। বে খাগ্চ খাওয়া গরুর পূর্বে অভ্যাস 
ছিল ন! সেই খাদ্ক খাইলেই এই রোগ হইতে পারে। গ্রীশ্মের পর, 
বর্ধার প্রথম বৃষ্টি পড়িলে যখন রসাল ছোট ছোট গাছ গাছড়! অধিক 

পরিমাণে জন্মে তখন দীর্ঘকালব্যাপী লল্লাহার ক্লিট গোগণ অতিরিক্ত 
খাইয়। ফেলে এবং তাহাতেই এই রোগে আক্রান্ত হয়, অথবা অধিক 

ভিজান, টক ও বাসি, ভূষি, ছোলা, খইল প্রভৃতি অত্যধিক পরিমাণে 
থাইলেও এই রোগ হওয়! খুবই স্বাভাবিক । একই দলের অনেক গরু 

এইরূপ রোগ গ্রস্ত হইতে পারে, এবং রোগটীকে সংক্রামক বলিয়! ভ্রম 

হইতে পারে । 

এই রোগ কখন কথন অন্ননালী বদ্ধ হইবার লক্ষণ স্বরূপ দেখা 

গিয়া থাকে । 

রোগের লক্ষণ এই রোগের লক্ষণ সকল শ্রীগ্র শরপ্ব বদ্ধিত ভয়; 

পেটের বামদিকের পশ্চাৎ ভাগ ফুলিয়া উঠে, আর এ ফুলার উপর লঙ্গুলি 
দিয়া আঘাত করিলে বুঝিতে পারা বার যে প্রথম পাকস্থলীতে বায়ু জমি 

মাছে । শ্বাস প্রশ্বাস গরুর কষ্ট হয়, মুখটি সামনের দিকে বাড়াইয়! 
রাথে। গরু গো গেৌ শব্ধ করিতে থাকে এবং গতিশক্তিহীন জীবের 

হ্যায় শক্ত হইয়া! দাড়াইয়া থাকে। 

পেটের ফোলা শীঘ্র শীত্র বন্ধিত হয় ও অন্ঠান্ত লক্ষণগুগি গুরুতর 
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হইয়া উঠে। গরুটি শুইয়। থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাম ফেলিতে অতি কষ্ট 

বোধ করে এবং শীপ্রই উঠিয়া দাড়ায় । পাকস্থলীর বাবু যদি বাহির করিয়! 

দেওয়া না হয়, তাহা হইলে প্রতি মূহুর্তে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বৃদ্ধি হয়) 
অবশেষে পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠাতে গরু দীাড়াইগা| থাকিতে পারে না, 

তখন পড়িয়া যায ও দম বন্ধ হইয়া মরিয়! ষায়। 

রোগের স্থিতিকাল--এই রোগটীকে অনেক সময় অন্ক রোগ 

বলিয়া ভুল কর! হয় এবং ইহা শাঘ্ বাড়িয়া উঠে বলিয়া ইহ! কোন বিষ 

হইতে উৎপন্ন হইরাছে এমনও কথন কখন বিবেচনা করা হনন। এই 

রোগ শ্রীদ্ব শ্াপ্ব বদ্ধিত হইলে তিন ঘণ্ট| পরাস্ত থাকে ; কিন্ ধীরে ধীরে 

বদ্ধিত হইলে গরুটী বার ঘণ্টা! পধ্যন্ত বাচিয়। থাকিতে পারে । 

চিকিৎুস|-বত প্রান্ত সম্ভব ৭ নং ব্যবস্থমত টষধ গাওয়াইবে। 
ই উধধের উত্তরূপ ফল দর্শিলে গরু শীঘ্র উদগার করিতে থাকে ; এবং 

যত উদগার করিতে থাকে তত পেটের ফুলা কমিয়া ঘায় 'ও নিশ্বাস 

প্রশ্থাসের কষ্ট দূর হইয়া যায়। একেবারে এক আউন্স বিশুদ্ধ তারপিন 
তৈল 'ও এক পাইট তিসির তৈল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াও । ২ ঘণ্টার 

মধ্যে উপকার না পাইলে এক দুয়ানী ওজনের হিং, উপরিউক্ত পরিমাণে 

'ভারপিন ও তিসির তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া! খাওয়াইতে হইবে। 

৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন উপকার না হইলে, শীঘ্ঘ গো-টিকিৎসককে 

আনাইতে হইবে। 

মলদ্বারে পিচকারী দিলে সুবিধা হয় এবং পাওয়1 যাইলে রবারের 
নল ব্যবহার কর! যাইতে পারে। | 

যেসকল স্থলে বিলম্ব করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে 
পালক নিজেই নিম্নলিখিত প্রণালীদ্বারা এই কাধ্য সম্পন্ন করিতে 

পারেন। সকলের শেষ পাজর ও উরুর হাড়ের অগ্রভাগ এই ছুইটীর 'মধ্যে 

ৰাদিকের উপরাংশে এবং সর্বশেষে পাঁজর, উরুর হাড় ও কোমরের 
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হাড়ের ঠিক মধ্যস্থুলে কলমকাট! ছুরির ন্যায় একটা সাধারণ ছুরিদ্বার৷ 

চামড়া ভেৰ করিয় স্ফীত পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়৷ দিবে। 

ছয় ইঞ্চি লম্বা ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলির স্তায় মোটা এক খণ্ড ফাঁপা কঞ্ধি 
প্রবেশ করিতে পারে ছিদ্র এইরূপ বড় হওয়া আবশ্বাক ৷ 

উক্ত ছিদ্রের মণ্য দিয় ফাপ| কঞ্চি পাক স্থলীতে প্রবেশ করাইলে 

পর প্র কঞ্চির ভিতর দিয়া বারু শীঘ্র নির্গত হয় এবং গরুটাও শ্রীঘ 
'আরোগা হই! থাকে । এ কঞ্চিটা এক ঘণ্টা কাল রাখিবে কিন্বা বে 

পর্যাস্ত না ফুলার সমস্ত লক্ষণ দূর হর সে পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া র।খিবে, 

এবং প্রয়োজন হইলে প্র কঞ্চির মধ্য দিয়া ৬৭ ফোটা কার্বলিক 

এসিড এক পাইণ্ট গরম জলের সহিত পেটের মধ্যে ঢালিয়! দিবে 

চাহাতে বিশেষ উপকার হয় । 

পাছে ত্র কঞ্চিটী পেটের তিতর একেবারে ঢুকিয়] যায় এই জন্ 

তিন ইঞ্চি লম্বা এক টুকরা! কাষ্ঠ এঁ কঞ্চির যে অংশ পেটের বাহিরে থাকে 

তাহার 'অগ্রতাগ ভইতে প্রায় এক ইঞ্চি দুরে আড়াআড়ি ভাবে বান্ধিয়া 

দ্রিবে। তাহার পর একটী বিরেচক ওঁষধ খাওয়াইবে (১ বা ২ নং 

বাবস্থা দ্রষ্টব্য )। 

রোগ সারিবার সময় কুঁচিলার গুড় অর্ধ ড্রামঃ সোডা বাইকাব" 

২ড্রাম ও নিমপাতা সিদ্ধ এক পাইণ্ট, এই মাত্রায় আহারের পর 

প্রত্যহ দিনে দুইবার করিয়া! অন্ততঃ এক সপ্তাহ খাওয়াইবে | 

সবুজ তাজ ঘাস অল্প অল্প করিয়া খাইতে দিবে, কিন্ত কোন প্রকারে 
কোন থাগ্ভ অধিক পরিমাণে খাইতে দিবে না। 

রোগনিবারণের উশায়- কোন দলের একটী গরুর এই পীড়া 
হইলে, অবশিষ্টগুলি অধিক খাইয়া যাহাতে পীড়িত না হয় এইরূপ 

ব্যবস্থা করিবে । 
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গল্জ্ প্রথন্ম পাক্ষত্ছতী বা কেখ্সেম১ শাস্ছি- 
জন্য আন্বন্ধ হইস্্া ফুলিম্্া উল 

গরু ও ভেড়া! উভয়েরই এই পীড়া হইয়া থাকে । 

রোগের প্রকাত--অত্যন্ত পাকা উন ঘাস বা খাগড়ার স্তায় মোটা 
শক্ত এবং সহজে হজম হয় না এমন খাগ্ আহার করিলে তন্বারা বৃহং 

পাকস্থলী ফুলিয়া উঠে; অথবা অনেকদিন ধরিয়া অনাহারের পর 

পশুকে অধিক পরিমাণে লোভনীয় থাস্ভ খাইতে দিলে পশ্ড অধিক পরিমাণে 

এরূপ খাস খাইপ্না পাকস্থলী পুর্ণ করে, কিন্বা এক কালে অধিক পরিমাণে 
শশ্ত খাওয়া হেতু পশুর কখন কখন এই পীড়া হয়। 

কখন কখন পশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে জলপান করিতে না দেও- 

যাতেও এই পীড়া হয়। 

রোগের কারণ-_ পাকস্থলী খান্চ দ্রব্যদ্বারা অতিমাত্র পূর্ণ হইলে 

প্রথমতঃ উহার কার্যে ধীরে ধীরে হইতে থাকে, এবং ক্রমাগত ইহার 
মাংসপেশীকে চাপ দেওয়ায় ও সেই পেশী অধিক পরিমাণে বিস্তৃত 

হওয়ায় উহা! নিম্ভেজ হইয়! পড়ে ও কার্য্য করিতে অসমর্থ হয় এমনকি 

উহ! পক্ষা ঘাতগ্রস্ত হইয়া! পড়ে এবং রোগের উৎপন্তি করে। 

রোগের লক্ষণ- ইহার লক্ষণ সকল “শিমলা” রোগের লক্ষণের 

সহিত ভুল হইতে পারে, যেহেতু “শিমলা” রোগে ও বায়ু বা গ্যাস কক 

পাকস্থলী ফুলিয়া উঠে ১ কিন্তু এই রোগের লক্ষণ সকল ক্রমশঃ প্রকাশ 

'পায়। প্রথমতঃ গরুটী নিশ্েজ হয় এবং রৌমস্থন করে না, পেটের 
বামদিক ক্রমে ক্রমে ফুলিতে থাকে এবং 'ঙ্গুলি দিয়া আঘাত করিলে বা 

চাপিয়! ধরিলে “শিমলা” রোগে যেরূপ শব্ধ হয় ইহাতে সেরূপ ফ্াপা 

অর্থাৎ ঢাকের মত শব্দ হয় না। কিন্তু খাস্য পর্ণ থাকায় কঠিন বোধ হয় 
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এবং নরম মাটীতে অঙ্গুলি দিয়! টিপিলে যেরূপ অঙ্গুলির দাগ বসে ইহাকে 

টিপিলেও সেইক্ষপ দাগ হয় ॥ 

ইহাতে কোষ্টবন্ধও থাকিতে পারে । ছুই এক ঘণ্টার মধ্যে রোগের লক্ষণ 
সকল হয়, গরুটা সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবার জন্য নাসিক! বাড়াইয়া রাখে, 

বঞ্ধিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহ্ধিতে থাকে, ও সেই সময়ে প্রায় গো গো 

শব্ধ করিতে থাকে 1 গরুটী শয়ন করিয়! থাকিলে প্রায় ডান পাশে তর দিয়া 

থাকে ; শুইয়! থাকিলে নিশ্বাম প্রশ্বাসে অধিক কষ্ট হয় বলিয়া গরুটী 

শীপ্বই উঠিয়া! পড়ে, এবং সেই জন্তই প্রায় ধ্লাড়াইয়! থাকে ; নিশ্বাস প্রশ্বাসে 
অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্থাসের সময় গে! গে শব্দ ভয় 

এবং দ্ীতে দাতে ঘর্ষণ করে * এই অবস্থায় পাকস্থলীর মধ্যস্থিত খাছ দ্রবা 

গাঁজিয়। উঠায় উহা আরও ফুলিয়া উঠে ; নাড়ী অত্যন্ত সরু ও দ্র্বল তয়, 

কষ্টের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস লইতে থাকে ; এবং গরুটা শীঘ্ব পড়িয়া একেবারে 

দম বন্ধ হইয়! মরিয়! যায়। 

রোগের স্থিতিকাল-_এক দিন হইতে তিন দিন পধান্ত 'এই 
রোগ থাকে । 

চিকিৎসা-_ যাহাতে পাকস্থলীর নধ্যস্থিত খাগ্ঠ দ্রব্য জীর্ণ হইতে পারে 
সেই উদ্দেস্তে চিকিৎস| করা মআাবশ্তক । তৎক্ষণাৎ একটা কড়া জোলাপ 

দিবে। গরম জলে সাবান গুলিয়া তাহার সহিত উত্তমরূপে তৈল ঘিশ্িত 

করিয়া পনর মিনিট অন্তর মলদ্বারে পিচকারী দিবে । 

সমস্ত পেট,-বিশেষতঃ বামদিকটী হাত দিয়া উত্তমরূপে ডলিয়া দ্িনে। 
এবং সমস্ত পেট বিশেষতঃ ফোলা পাকস্থলীর উপর গরম সেক দিবে। 

এক বা ছুই আউন্স মসিনার তৈলের সহিত ৮ নং ব্যবস্থামত উত্তেজক 
ওঁষধ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। পনর বা কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে মল 

নির্গত না হইলে এক বা ছুই নম্বর ব্যবস্থামত আর একবার জোলাপ 

খাওয়াইবে ও পূর্ব্ত পিচকারী দিতে থাকিবে । . গরুটী ক্রমে অধিক 
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নিস্তেজ হইয়া চৈতন্ত নাশের লক্ষণ প্রকাশ করিলে কুঁচিলার, গুড়া অর্ধ 
ড্রাম ও দেণী মদ ২ আউন্স এক পাইণ্ট জলের সহিত মিশাইয়া ৪1৫ বারে 

খাওয়াইবে। গরম জল ও পাতল! মসিনার মাড় গরুটী ষত খাইতে পারে, 
তত খাইতে দিবে । 

দান্ত হইতে আরম্ভ হইলে রোগের লক্ষণ সকল কমিতে থাকে, কিন্ত 

আরাম হইবার পর ক্ছুদিন পর্যন্ত গরুটীকে প্রতভাহ এক হইতে দুই 

আউদ্দ লবণের সহিত কেবল মসিনার মাড় ও ভূষি খাইতে দিবে; এবং 
রোগের সমস্ত লক্ষণ ও পাকস্থলীর ফোল! দূর হইলে, নরম তাজা কচি 
শ্বাস প্রতিবার অল্প অল্প খাইতে দিবে, কারণ পাকস্থলী অতাস্ত বিস্তৃত হওয়াতে 

উহা কিছুদিনের জন্কয দুর্বল থাকে এবং আধিক পরিমাণে খাইতে দিলে 

উন্ভার কাধা আবার স্থগিত হইয়া যাইতে পারে । রোগ সারিলে এক 
সপ্তাহ কাল সোডা! দই ড্রাম ও এক পাট নিমপাতা সিদ্ধ জল দিনে 

ইবারে খাওয়াইবে । 

পাকস্থলী ও অস্ত্রের উপর কোন উষধের ক্রিয়৷ ভালরূপে না হইলে 
রোগের লক্ষণ সকল গুরুতর রূপে বদ্ধিত হয়, ও পাকস্থলীর প্রণাহ 

উপস্থিত হয়। ফুল! পাকস্থলীর উপর টিপিলে যদি খ্ী গরুটী অতাস্ত কষ্ট 

বোধ করে, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে ষে পাকস্থলীর প্রদাহ উপস্থিত 
হইয়াছে, এবং তাহ! হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস পূর্ববের অপেক্ষা অধিক ঘন 

ঘন হইতে থাকে, এবং গরুটী আরও জোরে গে গৌ শব্ধ করিতে থাকে । 
এরূপ অবস্থায় পাকস্থলী ফুলার কোন উপশম না হইলে গরুটী শীপ্র মরিয়া 

যায়। এরপ স্থলে গরুট রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় এই বে তীক্ষু 
ছুরি দিয়! সর্বশেষের পাঁজর ও উরুর হাড়ের অগ্রভাগের মধ্যে পার্থদিকে 
অস্ত্র করিয়া দেওয়া ; পাছার এড়ো ভাবে স্থিত হাড় হইতে ছুই ইঞ্চি 
পরিমাণে উপর হইতে কাটিতে আরম্ভ করিয়া ছয় হইতে 'আট ইঞ্চি 

পরিমাণে লম্বা করিয়! পেটের সমুদয় মাংস ভেদ করিয়া কাটিবে এবং 



*৭ 

তৎপরে পাকস্থলী তেদ করিয়া হাত দিয় প্রায় সমস্ত থান্ভ দ্রব্য বাহির 
করিয়া ফেলিবে এবং পাকস্থলীতে ছুই বা এক সের মসিনার মাড় ঢালিয়া 
দিবে তাহার পর পাকস্থলীর ছিদ্র ও পেটের পার্ের ছিদ্র সেলাই 
করিয় দিবে এরং বাহিরের ঘায়ে ২৮ নং ব্যবস্থা মত উষধ লেপিয়া দিবে। 

যাহার! অস্ত্র চিকিৎসায় 'বিশেষ পারদর্শী তাহাদের দ্বারাই এ কাধ্য সুসম্পন্ন 

হইয়া থাকে এ কাধ্য অতিশয় গুরুতর বোধ হইলেও পাকস্তলীর 
প্রদাহ হইবার অনতিবিলম্বে পাকস্থলীর ভ'াজগুলির মধ্যে এইবূপ করিলে 
গরুটা সচরাচর আরোগা লাত রিয়া থাকে । 

রোগ নিবারণের উপায়-_-রোগের পৃর্বোক্ক কারণ লমূহ নিবারণ 
করিলেই রোগ 'নিবারিত হইবে। 



ও ০৪ ১ 

গব্রল্ল তুভীন্স পীল্ষন্ছতীত্ে ভুক্তভ্রব্য আক 
হইল থাক]। 

রোগের প্রকৃতি- তৃতীয় পাকস্থলীতে কঠিন শু দুষ্পাচা খাদ্য দ্রব্য 
মিয়া এই রোগ উৎপন্ন করে । এই সকল খাছ ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া 

এরূপ কঠিন শুষ্ক ও জমাট বাধিয়া বায় যে তদ্দারা পাকস্থলীর কাধা 
অল্লাধিক পরিমাণে স্থগিত্র হয় এবং গুরুতর স্থলে পাকস্থলীর পথ একেবারে 

বদ্ধ হইয়া ষায়। 

কারণ- গ্রীষ্মকালে এই রোগ অধিক হইয়া থাকে এবং যে সময়ে 

মাঠে ঘাষ ও জলের অতান্ত অনাটন হইয়া থাকে সেই সময়ে এই রোগ 

সচরাচর ঘটে। সেই সময় গরু ও ভেড়া! ক্ষুধার জালায় কঠিন ও তাশযুক্ত 
ঘাস, খাকড়া ও গাছগাছড়ার ডাল খাইতে বাধ্য হয়; তাহাতে তৃতীয় 

পাকস্থলী এ প্রকার কঠিন অস্বাস্থ্যকর খাগ্ দ্রব্য জীর্ণ করিতে অপারগ হয় 
স্থতরাং এঁ সকল দ্রব্য পাকস্থলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া কঠিন হয় 
ও জমাট বাধিয় যায় । 

লক্ষণ--গরুটী জাবর কাটে না, ক্ষুধা থাকে না, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন 

ঘন বহিতে থাকে, এবং উহার সহিত গো গো শব্ধ হয়। শ্বাসযন্ত্র ও 

তাহার আবরণের প্রদাহ রোগে যেরূপ শব্দ শুন! যায় এই রোগে নিশ্বাস 

প্রশ্বাসের সহিত প্রায় সেইরূপ শব্দ ইইয়া থাকে । কোষ্ঠবন্ধ থাকে, 
কখনও বা রোগের প্রথম অবস্থার অল্প পেটের অন্ুখ হয় কিন্তু কোষ্ঠবন্ধ 
থাকাই সাধারণ নিয়ম । কখন কখন পাতলা মল অল্প পরিমাণে নির্গত 

হয়, এবং উহার সহিত তৃতীয় পাকস্থলী হইতে দ্থলিত কঠিন কাল-রঙের 

জমাট-বাধ! ভুক্ত দ্রব্যের অংশ সকল নির্গত হয়। 



৯৯৯ 

প্রশ্াব ঘোর বর্ণযুক্ত হয় এবং অনেক সময় “পেটফুলা” বা “সিমলা” 
রোগের লক্ষণ সকল ইহাতে দৃষ্ট হয়। 

এই রোগের প্রতিকার না করিলে পাকস্থলীর প্রদাহ জন্মে। এরূপ 

স্থলে শ্বাস প্রশ্বাস অধিক ঘন ঘন বহিতে থাকে এবং গে! গে শব স্পষ্ট 

খন! যায়; পীড়িত পশুটা দাতে দাতে ঘর্ষণ করে এবং "উহার মুখের 

আকুতি দেখিলে বোধ হয় যে উহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইত্তেছে । মুখ, কাণ 

এবং শিং শীতল হয়; নাড়ী অতান্ত ভর্বল ও সুতার ন্যায় সরু হয় এবং 

প্রতি মিনিটে ৮৫ হইতে ১০* বার গতি অন্ভূত হয়, মল তাগ 

হইলে তাহায় কতকাংশ পাতলা ও কতকাংশ ছোট ছোট গুটুলে বিশিষ্ট 

দেখা যায় ও উহাতে অত্যন্ত ভর্গন্ধ অনুভূত হয়। এই সময় গোঁ গো শব্দ 

গিয়া মুত্র কাতর ধ্বনি হইতে থাকে, কখন কখন রোগের শেষ অবস্থার 

গরুটি অচৈতন্ত হইয়া পড়ে ; কোন কোন স্থলে অতান্ত উত্তেজনার লক্ষণ . 

সকল উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ “এবোমেশম” অর্থাৎ চতুর্থ পাকস্থলীর 

প্রদাহের জন্য এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে , 
রোগের স্থিতিকাল-_-এই রোগ পাঁচ হইতে পনর দিন পর্যন্ত 

থাকিতে পারে। 

চিকিশুসা-_মে সকল কঠিন শু 'ও জমাট বাধা তুত্ত দ্রব্য দ্বারা 

পাকস্থলী অতিরিক্তভাবে পূর্ণ 'ও আবদ্ধ রহিয়াছে বোধ হয় &ঁ সকল 
পদার্থ দূর করাই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেম্ত হওয়া আবশ্তক। 

১ বা ২নং ওষধ শীঘ্র খাওয়াইয়! দিবে । 

আধসের পরিমাণ গরম মসিনার মাড়ের সহিত ছুই বা তিন আউন্দ 
মদ মিশাইয়। ৫1৬ ঘণ্টা অন্তর প্রতিবার খাওয়াইবে। 

পথ্য-_কেবল মসিন! কিন্বা ভাতের পাতলা! মাড় প্রচুর পরিমাণে 

খাওয়াইবে ? ইহা দ্বারা দাস্তও পরিষ্কার হইতে পারে এবং তৃতীয় 
পাকস্থলীতে যে সকল কঠিন দ্রব্য জমাট বাঁধিয়াছে তাহাও ইহার ছারা 



১৭২০ 

নরম হইয়! বহির্গত হইবার সাহাধ্য পাইতে পারে । ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাস্ত 

হইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে যে জোলাপ খাওয়ান হইয়াছে 
তাহার অর্দেক পরিমাণ সেই জোলাপ পুনরায় খাওয়াইবে এবং ষে 

পর্য্স্ত না বাহো হয় সে পর্ধ্যস্ত এ মসিনার মাড় ও মদ ৫1১ ঘণ্টা অন্তর 

খাওয়াইতে থাকিবে । পেটের উপর উত্তমরূপে গরম জলের সেক দেওয়া 

যাইতে পারে ও ৮ নং ব্যবস্থামত ওষধ দিবসে ঢইবার খাওয়াইবে। 

গরুকে প্রচুর পরিমাণে পাতলা মাড় খাওয়ান আবন্তক। ইহা দ্বারা 
তৃতীয় পাকস্থলীর উপর ওষধের কার্য হইবার সুবিধা হওয়ায় পাকস্থলীর 
ক্রিয়া ভাল হইতে পারে এবং পাকস্থলীতে শুফ কঠিন জমাট বাঁধা যে সকল 

দ্রব্য থাকে, তাহাও বহির্গত হইতে পারে। 

গ্রচুর পরিমাণে পাতিল! মাড় খাইতে দিলে এ সকল কঠিন ভুক্তদ্রব্য 
' খুব নরম হইবে, এবং তৃতীয় পাকস্থলীর ভ'জ হইতে বাহির হইয়। চতুর্থ 
পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে যাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে । 

এই সকল কঠিন জমাট বাঁধা গুটুলে বাহির হইতে প্রাদ্দ অনেক দিন 
লাগিয়া থাকে, £্ুীতরাং মলের সহিত যে পর্যন্ত রূপ কঠিন জমাট বাঁধা 

গুটুলে দেখা যাইবে, সে পর্যন্ত পাতল! মাড়খাইতে দেওয়া! আবশ্তক ৷ 

গরুটীর আরোগ্য লক্ষণ দেখিলে উহাকে অল্প অল্প করিয়া! তাজ! নরম 

ঘাস খাইতে দিবে এবং কয়েক দিবস কোমল ও রেচক থাগ্ দ্রবা 

খাইতে দিবে। গরুটিকে কঠিন শুফ ঘাস কিংবা খড় খাইতে দিলে 

পুনরায় উহার এরূপ পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা! । 

মৃতদেহের লক্ষণ--কোন গরুর এই রোগে মৃত্যু হইলে ইহাতে 
উহ্ার তৃতীয় পাকস্থলী অতিশয় কঠিন, শু জমাট বাঁধা আ্বাশবুক্ত 

খাস ভ্রব্য কর্তৃক দৃট়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। উহা! এত কঠিন 
ও শুষ্ক হইয়া থাকে যে মসিনার খোলের ন্যায় দেখার । 



রোগ নিবারণের উপায়--পালের মধ্যে একটা গরুর এই পীড়া 

হইলে, অবশিষ্ট গরুঞ্চলিকে, সহজে ভীর্গ হয় এমন ঘাস ও প্রচুর 
পরিমাণে জল খাইতে দেওয়া উচিত। 

রোগ সারিবার সময় পূর্বলিখিত টনিক খাওয়াইবে। 



০৫১ 

বআঙ্ঘা বা ক্ষম্ক্সোগ (] 89510019919) । 

উৎপত্ভি_-এই রোগ জীবাণু বিশেষ কর্তৃক সৃষ্ট হয় । একত্র অনেক 
জীবের বাস, বায়ু গমনাগমনের অসুবিধা, পুনঃ পুনঃ প্রসব, অস্বাভাবিক 
উপায়ে ছগ্ধ দোহন প্রভৃতি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয়। 
মস্বাস্তাকর স্থানে বাসই বহুক্ষেত্রে এই রোগ উৎপাদিত করে । যে কোন 
কারণে শরীর ক্রমশঃ তর্বল হইয়া রোগ প্রতিষেধক শক্তির ব্বাস পাইলে 
ধারে ধীরে এই রোগ আসিয়া দেখা দেয়। পক্ষী, গো ও মনুষ্য দেহে যে 
ক্ষয়রোগ দৃষ্ট হয় তাহা একই প্রকারের এবং সাধারণতঃ একই কারণে 
উৎপত্তি লাভ করে। 

গরুর ক্ষেত্রে, অধিকাংশ সময় রোগযুক্ত পরিচারক দূষিত কফ প্রত্ভতি 
গোশালার মধ্যে পরিত্যাগ করে; সেই কচ প্রভৃতি গরুর আহারের 

সহিত মিশিয়। দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং নীরোগ পশুতেও রোগ 
স্থট্টিকরে। ইংলগ্ড তপ্ধবতী বা বধের নিমিত্ত পশু গুলিকে 180০৪৫- 

০৮18) দিয়! পরীক্ষা! করিয়া তবে তাহাদের ঢঞ্ধ বা মাংস আহারের জন্য 

বাবন্ৃত হয়। এই ভাবে সে দেশ হইতে রোগ দূর করিবার চেষ্টা 

হইাতেছে। 

ষে সকল পণ্ড মুক্ত বাুতে স্বেচ্ছা বিচরণ করিতে পায়, তাহাদের 

মধ্যে এই রোগ কচিৎ দৃষ্ট হইয়া! থাকে, এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানে বছ পশুর 
একত্রে বাস হেতু ইহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হয়। সেক্গন্তঠ পশুগুলিকে 
রৌড্রে ও মুক্ত বানুতে বাহাতে রাখা বায় সেইরূপ-ব্যবস্থা কর! উচিত। 

ক্ষয়রোগ জীবাণু সাধারণত: স্বাসনালী ভোজন নালী ব! কোন ক্ষতস্থান 
দিয়া দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। গোঁজাতি পরস্পরের গাত্র লেহন করিয়া থাকে 

এইবূপে, বদি কোন দেহে রোগের বীজ লাগিয়। থাকে তাহ! লেহন দ্বার! 



৯৩ 

দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লয়। দেহের মধযো প্রবেশ লাভ করিয়া এই 
পীড়া যে কোন অঙ্গকে আক্রমণ করিতে পারে; মাংসপেশী এই রোগ 

দ্বারা আক্রান্ত হয় না। 

ক্ষয়রোগের গুপ্রাবস্ক৷ অন্তান্ত রোগের অপেক্ষা বেণী। কাষেই ইহার 

আত্ম 'প্রকাশ করিতে সময়ে সময়ে বহুদিন লাগিয়! যাইতে পারে । ধীরে 

ধীরে রোগের বীজ অগ্রসর হইলে ও ইহার লক্ষণ কালে নিশ্চিত প্রকাশ 

পায় এবং অবশেষে আক্রান্ত রোগীকে বিনাশ করে । 

বিস্তার £-_-কাসির সহিত রোগগ্রস্ত পণ্ঠর কফ নির্গত হইয়া ধুলির 
সহিত মিশিয়া যায় | অনেকস্থলে রৌদ্রতাপে রোগের জীবাণুগুলি মরিয়। 

মায়, কিন্ছ সময়ে সময়ে জীবাণুখ্ডলি ধূলির সহিত মিশিয়া বাতাসে উড়িয়া 

যাইবার সুবিধা পায় ও অন্য শরীরে প্রবেশ লাহ করে; এইব্ূপে এক- 

স্কানে সকল পশুগুলির এই রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে । 

তৎপরে ধীরে ধীরে ইহার ক্রিয়া! প্রকাশ পাইতে থাকে ইহা শ্বাস- 
নালীর মধ্যে (01১৩:০1৪ উৎপন্ন করে। ক্রমে ক্রমে দেহের একস্থানের 

জীবাণু গুলি অন্থস্থানের জীবাণুগুলির সহিত মিশিবার স্ত্যোগ পায় এবং 

এক প্রকার ০৪1০975003 বা খাড় জাতীয় দ্রবোর উৎপাদন করে । কালে 

এই সকল আত্যন্তরিক ক্ষতে পৃ'য উৎপন্নকারী জীবাণু আসিয়া মিলিত 

হওয়ায় ও পৃয উৎপন্ন হয়। 
লক্ষণ__এই রোগ অতি ধীরে এবং কোন প্রকার যন্থণার স্টি না 

করিয়! বিস্তার লাভ করে। রোগী বহুদিন পধ্যস্ত কোন রোগ লক্ষণ 

বুঝিতে পারে না। বখন রোগ দেহ মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, 
তখন রোগীর দেহ কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকেই ক্ষীণ ভইতে থাকে । 
প্রাতঃকালে আহার বা পানের পর গঞু্টী কাসিতে থাকে । এই সময়ে 

দেহের উত্তাপ সাধারণ অবস্থা হইতে এক ব! ততোধিক: ডিগ্রী বেণী হয়। 

রোগের বৃদ্ধির সহিত কালির বেগের বৃদ্ধি হয় এবং কষ্টদায়ক হয়। দেহ 



* ৪ 

ত্বকের নিমেই গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে। ফুস্ফুস বা শ্বাসনালীর অন্ত কোন 

স্থান যখন আক্রান্ত হয় তখন কনুই বাহির দিকে ঝুঁ"কিয়া পড়ে, যেন 

পাগুলির পক্ষে পশুর দেহের ভার গুরুতর হইয়! পড়িতেছে. পঞ্জরের অস্থি 

বিশেষ ভাবে উচু হইয়া উঠে এবং দে€ অতি দ্রুত ক্ষীণ হইয়া পড়িতে 
থাকে । এই অবস্থায় গাভীর হুগ্ধ কমিয়! যায় কিন তখনও তাহার 

গুণের বিশেষ তারতম্য হয় না । 

গাতীর স্তনের এক প্রকার ক্ষয়রোগ দৃষ্ট হয়। ইহাতে পশুটার 
দেহের পশ্চাঞ্ঠাগের কাঠিন্য আনয়ন করে। দেহের গ্রস্থিগুলি শক্ত ভয় 
এবং “ছুগ্ধবহ! শিরা” তলপেটে বিশেষ ভাবে উদগত হইতে দেখা যায়। 
ক্রমশঃ স্তনের গ্রন্থিগুলি ইটের ন্যায় শক্ত হইয়া বায় ও স্পশ্শদ্বারা অনুন্ব 

করিলে শীতল বলিয়া মনে হয়। দুদ্ধের গুণের তারতমা হয় এবং তগ্ধে 

মাথনের ভাগ অত্যন্ত হাস হইয় যায়, রং ঈষৎ নীলাভ হয় । 

ক্ষয়রোগের শেষ অবস্থায় দেহ অতি দ্রুত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ফুম্ফুস 

আক্রান্ত হইলে শ্বাসরোধ হেতু মৃত্যু ঘটে । 

গোজাতি সাধারণতঃ কাসির পর ফুস্ফুস নির্গত কফ গিলিয়া ফেলে 

সে কারণে অস্ত্রের গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। রোগের শেষ 

অবস্থায় উদরাময় আনয়ন করে। 

দ্ধ এবং মাংস হইতে এই রোগ্ন মনুষ্য দেহে বিস্তৃতি লাভ করে, এবং 

দেখা গিয়াছে যে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়াও জীবাণু শন্ঠ কর! যায় না। 

[চকিগুসা-_ চিকিৎসা! বিশেষ কিছুই নাই। যাহাতে রোগীর দেহের 
ওজন ও বলক্ষয় না হয় সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত। গোচিকিৎসক 

স্বারা পরীক্ষ। করিয়! রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন । 

একটা পণ্র ক্ষয়রোগ হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহাকে দল হইতে 
পৃথক করিক্পা যাহাতে যথাসস্তব মুক্ত বায় সেবন করিতে পারে সেইরূপ 



১২৫ 

বাবস্থা করিবে। লঘু, সহজপাচ্য আহার দেওয়া যুক্তিযুক্ত যথা, তাতের 

মাড়, বালি বা! মসিন। সিদ্ধ মসিনার খৈল, কাচা কচিঘাস ইতাদি। 
বাছুর থাকিলে রোগ ধরা পড়িবামাত্র তাহাকে দূরে রাখিবার 

বন্দোবস্ত করিবে, এবং ভিন্ন গাতীর ছুদ্ধ. পান করাইয়া! বাচাইতে -চেষ্ট 

করিবে। 



০ শ ০ 

ন্সেক্কে। ( 821777055 ) 

কারণ-_ ইহা বহ্ুছগ্ধবতী গাভীদিগের মধ্যে হইতে বিশেষভাবে 
দৃষ্ট হয়। রোগের বীজাণু দ্বারা, স্তনে দগ্ধ থাকা-কালীন শীতল মেজে 
শয়ন এবং পদদ্বারা পেবণ, বসের দস্তের আঘাত প্রভৃতি কারণে বা 

বহুক্ষণ দোহন বন্ধ থাক! হেতু ও ঠন্কো হইতে পারে। অন্ক রোগ 
হইতে থা, এশো, বসন্ত, রিগার পোষ্ট, ক্ষয়রোগ ইত্যাদি-__ন্তন 

প্রদাভ উপস্থিত করে। 

লক্ষণ--জর ও তাহার ন্ঠান্ত লক্ষণ : সকল প্রকাশ পায়, গরুটা 

রোমন্থন করে না, ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, গাত্রত্বক় খস্থসে হয় । স্তনের কোন 
এক অংশ বিশেষ ভাবে স্ফীত হইয়। উঠে, উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত ভয় ২ হাত 

দিতে গেলে বিরক্ত হয় । গুগ্ধের পরিমাণ কশিয়া যায় এবং জোরপূর্বক 

দোহন করিলে জলবৎ তরল প্রায় বর্ণহীন, বা দধির ন্যায় ঈষৎ ঘন ও 

রক্তবর্ণ ছুগ্ধ নির্গত হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্তলে গ্রন্থি পৃ'ষধুক্ত 
হয় ও পাকিয়া! উঠে এবং ফাটিয়া গিয়া পৃ'ষ নির্গত হইয়া যায় । 

ছাগ ও ভেড়ার মধ্যে এক প্রকার মারাত্মক ঠন্্কো। হইতে দেখা 

যায়। ইহা 087157৩70৩ বিস্তার কারক জীবাণু দ্বারা ঘটিয়া থাকে। 
'মল্প সময়ের মধ্যে স্তন ভীষণ তাবে স্ফীত হইয়া উঠে, অস্ুলির চাপে 

বসিয়া যায় এবং স্পর্শান্ুভব শক্তি প্রায় লোপ পান্প। 

চিকিশুসা- প্রত্যহ ছুই তিনবার একসের গুড় ছুই পাইট ঈবছুষণ 
জলে মিশাইয়৷ ২ মাস আন্দাজ খাওয়াইতে হইবে | ' খড়কে বা সরু মস্থণ 
কাঠি উত্তপ্ত ্বতে ড,বাইয়! বাটের ছিদ্রের মধ্যে অতি ধীরে ঘুরাইয়৷ ঘুরাইয়! 
প্রবিষ্ট করাইক্স! দুগ্ধ'নির্থমনের পথটা পরিষ্কার করিয়৷ দিতে হয়; স্তনে সেৌঁক 

দিয়া আস্তে আন্ডে ডলিয়া দিবে যাহাতে অল্প লল্প ভুপ্ধ বাহির হইয়া যায় 



৯২৭ 

যদি পাকিয়৷ উঠে তাহা হইলে চিকিংসক ডাকাইয়া অস্থোপচার 

করাইয়া! লইবে। 

ইনজেক্সন্ দ্বারা এই রোগের চিকিতসা হইয়া থকে, 
ষদি কোন বিশেষ রোগম্বারা এই রোগের উৎপত্তি হই! থাকে, 

সেই রোগের চিকিংস! দ্বার! স্তন প্রনাছের উপণম ঘটিবে। 



০৭) 

স্লম্ভন প্রভ্মাল (75:20 91881000818 ) 

নাম-_লাল পিসাব (হিন্দি ) রক্তমূত্র ( বাংল!) 

রে!গের প্রকৃতি- ইহা ম্যালেরিয়া ঘটত একটী বিশেষ সংক্রামক 
রোগ । ইহাতে রক্তের লাল কণিকাগুলি নষ্ট ইইয়৷ থাকে । 

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও অষ্টে.লিয়ায় এই রোগ সচরাচর দৃষ্ট হয়। 
ভারতবর্ষে ইহাকে রক্ত প্রস্রাব বল! হয়, কিন্ত এই নাম তেমন যুক্তি 

সঙ্গত নহে, যেহেতু রক্রবর্ণ প্রা ইহার সাধারণ লক্ষণ হইলেও সকল 
ক্ষেত্রে ইহা সর্ধদ] বিগ্কমান থাকে না। রক্ত প্রত্রাব বা রক্তের ছিটবুক্ত 
প্রশ্নাব অন্ান্ত নানা কারণেও উৎপন্ন হুইতে পারে ? বেমন মৃত্রাশয়ের 
মুত্রোৎপাদক যন্ত্রের বা জননেন্দ্রিয়ের £কান রোগ বা আঘাত পাইলে ও 
এরূপ হইতে পারে। কিন্তু এই পরিচ্ছেদে কেবল এই বিশেষ রোগের 
বিষয় কথিত হইবে । 

রোগের ক।রণ_ এই রোগ এক প্রকার এটুক্ি নামক ক্ষুত্র কীট 
কর্তৃক বিস্তৃত হুইয়। থাকে । ইহারা গরুর চর্খে সংলগ্ন হইয়! তাহাতে 
রোগের বীজ সংযুক্ত করে। তৎপরে এঁ কাীটগুলি সংক্রামিত পশুর 
গাত্র হইতে পড়িয়া যায়, এবং ডিম্ব প্রসব ঝরে ও মরিয়! যায়। কালক্রমে 
এ ডিম্বগুলি ফুটিয়া উঠে, তথন নব প্রস্থত কীটাণুগুলি হইতে আবার 
রোগ বিস্তার হইতে থাকে । 

রোগ প্রকা,শর পুর্ববকাল--এই রোগ প্রকাশের পূর্বকাল এক 
প্রকার অনিশ্চিত সম্ভবতঃ চারি দিন হইতে অনেক সপ্তাহ পর্য্যন্ত লাগে। 

রেগের লক্ষণ- নূতন ও পুরাতন ভেদে এই রোগ ছুই প্রকার। 

প্রবল জক্ষণযুক্ত রোগ সচরাচর গ্রীষ্মকালে এবং. মদ লক্ষণযুক্ত রোগ 
শীতকালে হইতে দেখা যায়। 



টক 

উত্তাপ বৃদ্ধি ইহার প্রথম বিশেষ লক্ষণ, এবং পশটি নিস্তেজ হয় ও 

অন্ধমনস্কভাব ধারণ করে। মাথা ও কাণ নত হইয়া পড়ে এই রোগের 

প্রারস্তে উদরে বাতনা অনুভূত ও রক্তমলবুক্ত পেটের পীড়া হইতে পারে 

কিনব কোষ্ঠবন্ধতাই এই রোগে উদরের সম্বন্ধে প্রধান লক্ষণ । 

কোষ্টবন্ধতার আরম্ভ ও প্রসানের পরিবর্তন এক কালেট ঘটিয়! 

থাকে । এই রোগাক্রান্ত জন্ত উদাসভাব ধারণ করে। প্রবল লক্ষণযুক্ত 
বেগে শরীরের রক্তক্ষয় হেতু এবং পশুটী অতি শাদ্ব মূত্যুমুখে পতিত 

হয় বলিয়া, উহার দেহের বাহিক বিশেষ পরিবর্তন লঙ্ষিত ভয় না; 

কিন্ক যে সকল ক্ষেত্রে পশুটা রক্ষা পার, সে হলে দাগের আক্রমণ ও 

বন্ধণার ফল স্বরূপ রোগী ক্গীণতা প্রাপ্ত ভয় । 

নাংসপেণার র্বলত। প্রথমেই বিশেষভাবে লক্গিত ভয় এবং 'উ রোগা- 

ক্রাস্ত পশ্রটী দ্রাড়াইর়া থাকিলে বিশেষতঃ ঘুবিবার সমস তাহার 

পশ্চাতভাগ দ্লিতে থাকে | প্রনল লক্ষণনুক্ত রোগ হইলে প্রস্রাব গাঢ় তর 

৪ রক্তবর্ণ হইছে তানবর্ণে পরিবর্তিত হয় 2 কখন বা ঈষৎ কৃষ্ণনর্ণে 

পরিবপ্তিত ভয় এবং কোন কোন পঞ্চর পীড়ার প্রথম লক্ষণ গ্রকাশের 

পর ১৬ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে । যাহা হউক, প্রবল লক্ষণযুক্ত 

রোগের স্থিতিকাল সচরাচর চার পাচ দিন। এই রোগ মুছু ও দীঘকাল স্তায়ী 
হইলে এ গরুটী অল্পে অনে ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া মরিয়া বায় । সাধারণত 

১ও দিনে রক্তহীনতাব লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় এবং উহার আরো 

অধিক দিন বাঁচিয়! থাকিতে পারে । অনেক সময়ে রোগের পুনরাক্রামণ 

দষ্ট ছয়। কোন কোন স্তলে এই রোগ কএক মাস ধরিয়া খাকে। আক্রা্ 
পণ্ুর মৃত্যু সংখা! শতকরা ৪০টী হইতে ৯০টী পর্যান্ত। এই রোগাক্লান্ত 
দলে প্রায় সর্বদা এটুলি দুষ্ট হয়। সর্বাস্থলেই যে রূপ হইবে তাহা 
নহে, যেহেতু কীট উৎপর হইয়া উদ্ভাদের প্রথমাবশ্যার এই রোগ 
উৎপাদন করে। 

চ্ 



৯৩)০ 

মৃতদেহের লক্ষণ--মাংস, রক্তহীন ও কোমল হয়, গরু অতান্ত 
শীর্ণকায় হয়, অগ্র ও চতুর্থ পাকস্থলীর মধ্যকার বিশ্লীতে রক্তাধিক্যবশতঃ 
লাল অংশ সকল দুষ্ট হয়, এবং জদ্যস্ত্রের আত্যন্তরিক বিল্লিতে লাল দাগ 
থাকে। গ্রীহা ও যকৃত প্রধানতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়, প্রথমটা 

অত্যন্ত বুহং হয় ও উহাতে রক্তাধিক্য প্রকাশ পায়। শেযোক্তটীও 

আকৃতিতে বৃহৎ হয় এবং স্বাভানিক মবস্থা! অপেক্ষা উহার রঙ অপেক্ষা - 

কৃত ফিক দেখায় এবং উহা! শতান্ত ভঙ্গপ্রবণ হয় । 

রোগ নির্ণয়-রক্ত চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষিত হইলে চোগাক্রান্ত 
পশুতে এই রোগোংপাদক কাটাণুর উৎপত্তি নির্ণীত হয়। যে স্থলে এ 

রোগ প্রবলভাব ধাঃণ করে, তথায় এই রোগের সহিত তড়কা রোগের 

ভুল হইতে পারে ; মৃতদেহ বানচ্ছেদ করিলে দষ্ট ভইবে মে শরীরান্ডাস্তরিক 

আঅ:শ সকলে রক্তের মভাবই এই রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ 

চাঁকংদ!- প্রথম লক্ষণ সকল দষ্টু হলে ৩ বাঁ ৪ নং বাবস্থান্তসারে 
রেচক উষধ খাওয়াবে । এই ইউষধের কাধা সম্পন্ন হইলে প্রত্যহ ১ ড্রাম 

পরিমাসে কুইনাইন বাবস্থা কনা উচিত। রেচক উষধ সেবন করাইয়া 

সর্ব্বদ! কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা আাবগ্যক এবং প্রত্যন প্রাতে ও সন্ধায় ৮ নং 
বাবস্তান্যায়ী উত্তেজক উষধ সেবন করান বিধেয় । উত্তম মণ্ড ব। মাড় 
থাওয়াইয়া৷ রোগাক্রান্ত পণ্তর বল রক্ষা করা উচিত এবং আরোগা হইবার 

পর ১০ নং ব্যবস্থান্্যায়ী বলকারক ওষধ খাওয়াইবে | চ মড়ার নীচে 
ডাক্তারের সাহায্যে [11090 73185 50180190 কড়িয়া দিবে । 

রোগ নিবারণের উপ [য়স্আষ্ট্রেলিরা প্রদেশে এই রোগ মারাত্বক 

রূপে প্রকাশ হয় বলিয়া এই রোগের টিকা দিবার বাবস্থা সাধারণভাবে 
প্রচলিত আছে। 

যে সকল জেলায় এই রোগের প্রার্ভাব হয় তথ হইতে গরু 

গুলিকে স্থানীস্তরিশ করিয়! উহাদের গাত্রস্থিত কীট মারিয়া ফেলিবার 



জন্য হী গরুগুলিকে জলে ডোবান হইয়া থাকে। কথিত আছে 

থেগপ্রচুর পরিমাণে গন্ধক খাওয়াইলে গরুদিগের গান্রে এইরূপ কীট 

ধরিতে পারে ন! সুতরাং উহার আর এই রোগে পীড়িত ভয় না। 

কোন গোচারণ ক্ষেত্রে চরিবার পর এ প্রকার রক্ত প্ররত্রাব দৃষ্ট 

হইলে সে ক্ষেত্রের জল নিকাশের উত্তম ব্যবস্থা করা আবশ্বাক। 

বিশেষরপে স্মরণ বীথিতে হইবে যে কীট বা উকুন বর্তমান থ্ুকিলে এই 

রোগ উৎপন্ন হইয়া পাকে; সুতরাং উহাদের বিনাশ সাধন করাই 

'প্রধান লক্ষ্য হওয়। আবশ্যক । 



(৮) 

মঅল্োথ। 

নানাকারণে গরুর মৃত্ররোধ তইতে পারে।  মুত্রাশয়ে রক 
সঞ্চয় বা স্ফীতি ঝ1 মুত্রাশরের কার্ধা করিবার শক্তিভীনতা হেত এই 
রোগ হয়। কখনও কখনও মত্রাপয় হইতে মূত্র নির্গত হইয়া! পথে 
বাধা প্রা্ঠু হইয়া বায়। মত্রাশয়ে বা মত্রনালীর কোন স্থানে পাথরী 
দ্বার! বা মূত্রনালীর গানের আবরক বিপ্লির প্রাদাহ হেতু এই রোগ হইতে 

পারে । 

পুংগো'র মূত্রনালীর মাকার মনেকটা ইংরাজি "১" অক্ষরের নার 

সেজন্ধ কাথিটার ব। মূত্রনিষ্কাষণ বগ্ধ বাবহান্র করা উচিত নছে। 

দ্টীতি বা পাথুরী হইতে মুত্ররোধ হইলে অগ্বোপচার 'দ্বারা মূত্র 
নিগমনের অন্গ পথ করিয়া দিতে হয়| 

কারণ উত্তেজক টষধ বা! লতা পর আহারের দ্বার] মুত্র রোধ হয় 

যথা, টারপিন্, ০9061181058, করবী, ছোট জোয়ার, আকন্দ ইত্যাদি । 

কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে গো-শকট চালক কত্ত চাবুকের পশ্চাপ্তাগ দ্বার! 
বা জুতার আঘাত দ্বারা মূত্রনালীতে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় মৃত্রনিরোধ হয় । 

ইহাতে মূত্রনালীতে বা পার্খববন্তী স্থানে ক্ীতি হইয়। মূত্ররোধ করে । 
লক্ষণ-- এককালে মৃত্ররোধ ঘটে বা ফোটা ফোটা মূত্র পড়িতে 

থাকে । জর ও জরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়! কোষ্ঠকাঠিকু হয় 
এবং মূত্রের রং রক্তবর্ণ হুইগ্প। যায়। ক্ষুধামান্দা ঘটে । 

মুত্র অল্লে অর্নে (0515 এর গহুবরে) বস্তিদ্েশে জমা হয় এবং মুত্রনালীন্ব 

গ। দিয়া মূত্র নির্খম হইতে থাকে এবং মুত্রাশয়ের 0৪৪৩র চতুদিদকে জন 

হয়, সেই কারণে তলপেট বক্ষ ও পঞ্জরের নীচে ক্ষীতি দৃষ্ট হয়। বখন 

মৃ্র নির্গমনের পথ করিয়া দেওয়া হয় তখন দুগন্ধযুক্ত মূত্র নির্গত হয়। 
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এই রোগে জন্কট অজ্ঞান ভইয়! পড়ে, দেহের উন্থাগ অতাস্থ বৃদ্ধি পায় 

এবং মৃত্রবিষ দ্বারা জন্থটি মার! পড়ে । 

চিকিহস।--পোস্তর টেঁড়ী সিদ্ধ করিয়া মুন্াশয়ের উপরিভাগে 

সেঁক দিবার ব্যবস্থা করিবে স্ষীত অংশটা ছুরী দ্বারা কুটা করিয়া দিবে । 

পীঘ্ব জোলাপ দেওয়! প্রয়োজন । তিন ড্রাম ধৃতরার রস বা চিন 

|9০8০8175 বা 0:00011৩ দিয়। চেষ্টা করিতে পারা যায় । 
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পেটেল্স পাড়া । 

নাম- পেটের অস্তথ, পেট নাবান, দাস্ত ( বাঙ্গাল! )। 

রোগের প্রকৃতি-এই রোগে বারংবার দাস্ত হয়, জর কিংবা 
শারীরিক অন্ত কোন প্রকার গোলমাল প্রায়ই থাকে না। কিস্তু সময়ে 

সময়ে তলপেটের উত্তেজনার লক্ষণ সকল বিছ্ধমান থাকে । পাকস্থলী 

9 অস্ত্রের বিপর্ধ্যর ঘটিয়৷ থাকে বলিল্পা সর্বদা অধিক পরিমাণে জলবং 
তরল মল নির্গত হইতে থাকে । কখন কখন, বিশেষতঃ গোবৎসদিগের 

নধো, এই পীড়া সংক্রামক হইয়া থাকে । 

রোগের কারণ--গরু কোনও অস্বাস্থাকর থাগ্ কটু; তিক্ত বা তীর 
গাছগাছড়। কিন্বা অপরিষ্কার জল খাইলে সচরাচর এই রোগাক্রান্ত হইয়া 

থাকে । গোবৎসগণ জন্মমাত্রে মাতৃছগ্ধ অধিক পরিমাণে পান করিলে 
সচরাচর তাহাদের এই রোগ হইতে দেখা যায় । ষদি ইহাই রোগের কারণ 
বলিয়৷ স্থির নিদ্ধারণ কর! বায় তাহা হইলে এক আউন্দ চুণের জল, এক 

মাউন্স 05800: 011এর সহিত মিশ্রিত করিয়! দিনে ছুইবার খাইতে দিবে, 

এবং তাহার মাতার তদ্ধ বন্ধ করিয়া অপর গাভীর দুগ্ধ পান করিতে দিবে 1 
কোন কোন জমিতে উৎপর গাছগাছড়া৷ খাইয়া! গরুর এই রোগ উৎপন্ন 

হইয়া! থাকে । এই প্রকার জমি প্রায়ই জলাভূমি, তাহাদের জল নিকাশের 

উত্তমরূপ ব্যবস্থা থাকে না। বখন তণাদি থাগ্ধ দ্রব্যযুক্ত মাঠের ও 

জলের অতিশয় অনাটন হয়, ও তজ্জন্ গরুদিগকে অস্বাস্থ্যকর কটু, 
তিক্ত বা তীব্র গাছ গাছড়া খাইতে এবং অত্যন্ত অপরিষ্কার জল পান 

করিতে বাধা হুইতে হয় সেই সময়ে & প্রদেশে গন্র এই পীড়া হইয়া 

থাকে । 

অতাধিক পরিমাণে জোগাপের তীঁষধ খাওয়াইলেও পেটের পীড়া 
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হইয়। থাকে। এতদ্বাতীত ষে স্থলে থাগ্চ দ্রব্য দ্বারা পাঁকস্থলী ও অস্ু 
অধিক মাত্রায় পূর্ণ হয় সে স্থলেও এই গীড় ঘটিবার সম্ভাবনা । 

শ্বাস প্রশ্বাস যন্ব বা ফুদ্ কুন ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ 

রোগের ও অন্তান্ত বলক্ষয়কারক রোগের শেষ অবস্থায় পেটের পীড়া 

প্রামই উপস্থিত হইয়া থাকে । হিম লাগিয়! বা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া, 
বিশেষতঃ সেই সময় মন্ত্র সকল অন্ুস্থ অবস্থায় থাকিলে, এই পীড়া 

হইতে দেখা যায়। 

কখন কখন অধিক উত্তাপ লাগান ও এই পীড়ার অন্ততম কারণ । 

বর্যাকালে প্রথম বৃষ্টির পর জমিতে যে সকল সবুক্গ তাজা ঘাস 

উৎপন্ন হয় সেই সকল ঘাঁস অতাধিক পরিমাণে খাওয়ায় পশ্ুগণের 

সচরাচর পেটের পীড়া হইয়া থাকে । 

অন্ত্রধধ্যে কমি বর্তমান থাকিলে অনেক সময় এই রোগ উৎপন্ন 

হইয়। থাকে । কেহ কেহ বণিয়! থাকেন গোবৎসগণের যে সংক্রামক 

পেটের পীড়া হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে জন্ম হুইবার কিছু পরে 

নাভির ক্ষতম্থল সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পূর্বে এ ক্ষত দিয়া এক 
গ্রকার পেটের পীড়া উৎপাদক জীবাণু রক্তে প্রবেশ লাভ করে। 

রোগের লক্ষণ-বায় নিঃসরণের সহিত বারংবার জলবৎ তরল 
মল নির্গত হুইতে থাকে) প্রনমতঃ মলতাযাগের সময় যেগ দিতে বা 

কোন বেদনা অনুভব করিতে দেখা যায় না; ক্ষুধা উত্তমরূপ থাকিতে 

পারে; ভুক্ত দ্রব্যের জাবরকাটার সামান্ঠরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, 

এবং পূর্বাপেক্ষা ছগ্ধ নিঃসরণ কিছু অল্প পরিমাণে হইতে পারে ; 

কিন্ত মোটের উপর গরুটার স্বাস্থ্যের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় ন!। 
অনেক দিন বার বার মলত্যাগ হইতে থাকিলে মলত্যাগ কালে বেগ দিতে 

হয় এবং পীঠের শিরদীড়া বক্র হইয়। যায়। এ গরুর পার্খদেশ শীর্ণ ও 
শিথিল হুইরা পড়ে ও উহার চর্দের লোম খাড়! হইয়া! থাকে । অল্লাধিক 
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পরিমাণে বেদনা মন্ুভব করে এনং কখন কখন মলের সহিত রন্তু 

নির্গত হয়। 

অস্ত্রসধ্যস্ত কৃমি বহিগ্গত তইয়'ছে কি না তদ্িষয়ে উত্তমরূপে লক্ষা 

রাখিতে হইবে। 

গো-বৎসদিগের এ পীড়া হইলে তাহাদের গ্রন্থিষ্কানে উত্তাপ মন্ভৃত ও 

বেদনাধুক্ত ক্ফীতি দুষ্ট হইতে পারে। উঁ সকল পশুদিগের উপরোক্ত 
লক্ষণসমূভ সর্ধবদ। অতিশয় বদ্িতভাব ধারণ করে এবং সাধারণতঃ 

উনাদের মল মলিন শ্বেত বর্ণ হয় । 

চিকিৎস1!-এই রোগৎপ'ত্তর কারণের উপর ইভার চিকিংসা 
নির্ভর করে। সাধারণ স্থলে--প্রথমতঃ গরুটা যে জমিতে চরিত এবং 

যে খান্ধ ও জল খাইত, তাহার পরিবর্তন করিয়৷ দিবে এবং যাহাতে 

উত্তম ও পরিফার জল খাইতে পায় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ব করিবে । 

প্রথম অবস্থায় ৪ নং ব্যবস্থামন্ত মুদ্ধ বিরেচক 'ইষধ প্রথমেই প্রয়োগ করা 

মুক্তিঙত এবং এ 'উধধের কাধ্য সম্পন্ন হইবার পর ১৩ নং বাবস্থামত 
'উষধ খাওয়াইবে, এবং আবশ্তক বোধ হইলে এ ইষধ প্রতাহ প্রয়োগ 

করিবে । রোগ গুরুতর হইলে পুষ্টি সাধনোদ্দেশে কেবল ভাতের নণ্ড 

বা ভূষি খাইতে দিবে । তলপেটে অধিক বেদনা! থাকিলে উহার উপর 
গরম জলের 'বোতলের সেক দিবে। পীড়িত গরুকে উত্তম সুমিষ্ট ও 

পুষ্টিকর খাস্ক খাওয়ান অতিশয় আবশ্থাক এবং-মল নির্গম বন্ধ হইবার পর 

কিছুদিন ধরিয়া জলের পরিবর্তে ভাতের, মসিনার ও ময়দার মাড় 

উত্তমন্নীপে একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। 
গরুটি হুর্বল বা অতিশয় শীর্ণ হইলে দিবসে হই একবার করিয়া 

৯ ও ১* নং ব্যবস্থামত বলকারক ওধধ- খাওয়াইবে। 

রোগ পুরাতন হুইরা পড়িলে ১৪ নং ব্যবস্থামত ওধধ খাওয়াইবে, 
এবং উচ্থার সহিত উপয়োক্ত একটি বলকারক উধধ প্রয়োগ করিবে । 
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অদ্বমাধা কম বিদ্যমান গাকিলে ঘষে পেটের পীড়। হয় তাহাতে এ 

গরুকে ২০, ২১ বা ০» নং ব্যবস্থামত কমি নাশক 'উষধ খাইতে দিবে । 

গোৌ-বৎসগণ সংক্রামক পেটের পীড়। কক আক্রান্ত হইলে 

অধিকাংশস্তলে মরিয়া বায় ১ তাহাদিগকে পূর্বোক্ত, প্রাপ্ত বয়স্ক পশ্খ- 

গণের জনতা নিদ্ধারিত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে, তবে 

৪ সকল ইষধের সিকিমান্র প্রযোজ্য । অধ্দিকস্থ নাভি ক্ষত পরিক্ষুত 

করিয়া টিংচার বা লিনিমেন্ট আয়োডিন লাগাইয়া উহা বীধিয়া 

দিতে হইবে । 

রোগ নিবারণের উপায়--যাহ্াতে এই রোগ বিস্তৃত হইতে 

না পারে এরূপ উপায় মবলম্বন করা উচিত এবং স্ভ প্রস্থুত গো- 

বংসদিগকে রোগগ্রন্ত গরুর সন্গিকটে আসিতে দেওয়া উচিত নহে । 

আমারও বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন নাভি প্রদেশ কোন মতে 

অপরিষ্ষত না হয় এবং সেইস্থান মাঝে মাঝে বোরিক এসিড দিয়া বাধিয়। 

দে এয়া কঠ্বা। 



(১০ ) 

স্তন আম্ঘাপ্ণন্ | 

নম- আমাশা ( বাঙ্গালা.) পেচিম্ ( হিন্দি )। 

রোগের প্রকৃতি- ইহা বৃহৎ অস্ত্রের আভ্যন্তরিক আবরক পদ্দার 
এক প্রকার বিশেষ প্রদাহ, কখন কখন উহাতে ক্ষত বিদ্ভমান থাকে ; 
এই রোগে অন্নাধিক পরিমাণে জলবৎ -মল নিঃসরণ হয় ও উহাতে 

রক্ত ও আম থাকে । 

রোগের কারণ--অনেকদিন ধরিয়া পেটের পীড়া থাকিলে অব- 

শেষে এই রোগ হইতে পারে; কিন্বা গরু অস্বাস্থ্যকর গাছগাছড়া 

খাইলে রা অপরিষ্কার জল পান করিলে, 'অথবা যে সময়ে দিবাভাগে 

মতাস্ত গরম থাকে সেই কালের রাত্রে অত্যধিক হিম লাগিলে বা আর 

স্কানে থাকিলে, বিশেষতঃ জল| ভূমিতে থাকিলে, গো-জাতির এই রোগ 
হইতে পারে। নানা প্রকার কীটাণু ও কমি বিশেষের দ্বারা ইহার 

উৎপত্তি হইয়। থাকে । 

এই আমাশয়, «গো-বসন্ত”” “্তড়কা” অথবা “গলাফুলা”” রোগের 

লক্ষণ স্বরূপ দুষ্ট হইতে পারে । 
লক্ষ*- পেটের পীড়া হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইলে পেটের পীড়ার 

বিষয়ক অধ্যায়ে বর্ণিভ লক্ষণ সকল দেখা বাইবে। প্রথমে পেটের 

পীড়া না থাকিলেও এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং প্রাক হঠাৎ আক্রমণ 

করিয়া থাকে, এইরূপ হইলে কম্প দিয়া জর আসিতে পারে; তৎপরে 
বারংবার মল ত্যাগ হইতে থাকে, উহ্থার কিন্দংশ কঠিন গুটলে ও 
অবশিষ্ট অংশ জলবৎ হুইয়৷ থাকে ; উহা! রক্ত ও আম মিশ্রিত থাকে 

এই ডিম্ব মধাস্থ ঘনীভূত শ্বেতাংশের স্ঠায় দেখায় । 

তলপেটে শুল বেদনার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, গুটি পুনঃ 



৮৩৯ 

পুনঃ মল ত্যাগের প্রয়াস পায় এবং জোয়ে বেগদিলে মলদ্বার বাহির 

হইয়া পড়ে। 

এই রোগে বককৃতের কার্ষো বাতিক্রম ঘটে বলিয়া অনেক স্কলে 

গরুর মুখের আভ্যন্তরিক মাবরক চম্ম, চক্ষ-পল্পব ও গাত্রের চর্ম ঈষৎ 

হরিভ্ত্র বর্ণ দেখায় । 
চিকিতসা প্রথম অবস্থায় ৪ নং ব্যবস্থামত তৈল সংঘুক্ত মৃদু 

বিরেচক উষধ প্রয়োগ কর! বিধেয় । 

পেটের উপর উত্তমরূপে গরম, জলের সেক দিবে এব্* মধ্য মধ্যে 

মলঘ/রে গরম লবণ মিশিহ জলের পিচকারী করিবে । লবণের মাত্রা--- 

১ বা ছুই ড্রাম ১ পাইটজলে । 
_ গরুটিকে কেবল মাড় খাইতে দিবে । তিন ঘণ্টা স্তর অদ্ধেক 

মসিনা ও অর্ধেক চাউলের মাড় দিবে এবং প্রত্যেক বার উহ্থার সহিত 
চই -আউন্দ পরিমিত লবণ মিশ্রিত করিয়! দিবে । অধিক দিন ধরিয়া 

আমাশয় থাকিলে দিবসে দুই একবার করিয়া ১৩ বা ১৪ নং ব্যবস্থানন 

ধারক ওধধ খাঁওরাইবে । ূ 

_ আমাশয় আরোগ্য হইলে পর কিছুদিন ধরিয়। গরুটিকে কেবল 
সুমিষ্ট ঘাস ও সহজে জীর্ণ হর এরূপ খাগ্ খাওয়াইবে নতুবা পুনরায় 

আমাশয় হইবার সম্তাবন! । ৃ 
গরুকে পরিষ্কার শুফ 9 উচ্চ মেজেবুক্ত এবং উত্তদরূপ বায়ু 

সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে এরূপ গোয়াল ঘরে রাখিবে, শীত, কালের 

রাত্রিতে রুগ্ন পণুকে কম্বল ব চট দিয়! ঢাকিয়! রাখিবে। 



(১১ 0) 

গোবওুতেলল্ আঅক্রশু-ক্ষম জোগ। 

নাম--জন্কাই ( পঞ্জাব )। 

রোগের প্রকৃতি ও কারণ--বন্কতে “লুক” নামক এক প্রকার 
কমি হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। নিয় ও জলা ভূমিতে চরিলে 
ভেড়া ও গরুদিগের এই রোগ হইতে দেখা! যার । 

এ মকলস্থানে উপরোক্ত রুমির ডিন্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং 

উষ্চার খান্তের স্ধিত শরীরে প্রবেশ করে । 

রূপে যরৎ, ফুস্স্কুস্ ও মন্তান্ত যস্ত্রেকমি উৎপন্ন হইয়া অল্প বিস্তর 

ক্ষত্তি করে। , গোবৎসের মধ্যে উপরোক্ত কমি হইলে গুরুতর লক্ষণ 

সকল উৎপন্ন হয়, কিন্তু গরুদিগকে কেবল সময় সময় উচ্া দ্বার! আক্রান্ত 

হইতে দেখা বাঝ়। 
রোগের লঙ্ষণ--এই রোগ অভি ধীরে দীরে প্রছন্ন ভাবে আক্রমণ 

ফরে। পশ্টী ক্রমে ক্রমে নীর্ণ হইতে থাকে এবং উচ্থার জজ্ঘার 

উপর ও পশ্চাৎ ভাগোত দিয়! চাপিয়! ধরিলে চর্দের নিয়ে এক 

প্রকায় কড় কড় কিয়! শব হইতেছে বলির] অনুভব হয়। প্রথমতঃ 
চর্ম অতিশয় অস্বাভাবিক এবং অতাস্ত ফটাকাসে বর্ণযুক্ত হয়, বসের 

গাত্রের লোম শিথিল হুয় এবং টানিলে অতি সহঙে উদ্িরা আসে। 
কিছু দিন পরেই চর্খ বিবর্ণ হইতে থাকে এবং মধো মধ্যে হুরিস্র। ও 

ক্কফবর্ণ যুক্ত চীক। চাক] চিচ্ধ দৃষ্ট হয়। চোয়ালের নিয়ভাগ কুলির! 
উঠে এবং সমস্ত শরীয়েই শোথের ব। ফোলার লক্ষণ লকল দেখিতে 

পাওয়! যায় । চক্ষের উজ্জল জ্যোতি নই হইয়! বায় এবং চক্ষের শুভ 
অংশ হরিস্রাত হয়? পৃষ্ঠদেশ কিয়ৎ পরিষাণে বসি! যার এবং উদর 

বুহদাকার ধারণ করে; ভেড়াটার অভিশক্প পিপাস| বৃদ্ধি হয়, এবং 



১৪১ 

সচরাচয় উত্তমরূপ আগার করে, বস্তুতঃ অতিশয় কুধার্তের সায় বাগ্র- 

ভাবে আহার করিয়! থাকে । সর্ব? কাসি হওয়! ইহার আর একটী 

লক্ষণ। 

শীঘ্র বা কিছু বিলম্বে পেটের অনুথ আরম্ভ হয় ও উহ! উত্তরোত্তব 
বুদ্ধি পায়, এবং ক্রমশঃ অধিকতর ছুর্বল ও. শীর্ণ হইয়া! অবশেষে 

মরিয়। যায়। 

চিকিগুসা--কোন পালে এই রোগ উপস্থিত হইলে,-যে জমির 

উত্তমরূপ জনন নিকাশের বন্দোবস্ত আছে ও যে জমির উপর 

জর। জমির মোটা ঘাস জন্মায় না এরূপ জমিতে সর্বাগ্রে স্থানান্তরিত কর 

কর্তব্য। যাহার এই রোগ হইছে তাহাকে শুষ্ক ও জাবৃত স্থানে, 

রাথিবে এরং দিবসে ছুই একবার করিয়া ৯ নং ব্যবস্থামত ওঁষধ 

খাওয়াইবে। 

গু, নুন্বাহ ও পুষ্টিকর খাছ্য খাইতে দিবে বথ|--উচ্চ জমির শুষ্ক. 

ধাস, শস্য, খইল এবং লবণ মিশ্রিত ভাতের মাড় । 

রোগ নিবারণের উপায়--যে সকল জমিতে পশ্ুগুলি চরে সেই 
সকল জমির জল নিকাশের উত্তমন্ধূপ ব্যবস্থা! করিবে এবং চুখ, ছাই ও 

লবণ দিয়! এর সকল জমিতে সার দিবে ।' 

মৃতদেহের লঙ্দণ--মাৎসপেশী সকল ক্ষর়প্রাণ্ত হয়, চর্ম হুরিদ্রা- 
বর্ণধুক্ত এবং যকৎ পীড়াগ্রন্ত হর, পিস্তনালী, কখন কখন চতুর্থ 

পাকস্থলী এবং প্রথম অন্তে কুক নামক কৃষি দুষ্ট হয়; রক্তের বর্ণ ফ্যাকাসে 

এবং জলবৎ তরল হয়। 



( ১২ ) 

গান ্োগ 

গো-বৎল ও গাভীঙ্গিগের এই পৌগকে ইংরাজী নাম--পছস্” বা 

হাস্ক" বলে, কাস (বাঙ্গালা), খাশী (ছিন্দি)। | 

রোগের প্রকৃতি-_শ্বাসনাগী ও উহ্থার যে সকল শাখ! প্রশাখা 

ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে উছ্ছাদের প্রদাহ হয়। গলার বেদনার 
উত্তমরূপ চিকিৎসা! না! করিলে পরে কাশ রোগ হুইতে পারে। 

রোগের কারণ--যখন এই রোগ ভেড়া ও বাছুরদিগের মধ্যে 
মহামারী আকারে আবিভতি হয়, তখন প্রায়ই তাহাদের কণনালী ও 

শ্বাসনালীর শাখা প্রশাখাতে ছোট ছোট হুতার গায় সুক্ষ কৃমি হওয়ার 

প্রায় এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই সকল কৃমির ডিম্ব খানের সহিত ব! 

অন্ত কোন প্রকারে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, পরে এ সকল ডিম্ব হইতে 

কলমি জন্মায় । 2 

জলে ভিজিলে হিম ব! ঠাণ্ড! লাগিলে অথব! দে সকল কারণে সর্দি ও 

গলায় বেদন। হয় সেই সকল: কারণে অধিক "বয়স্ক গরুদিগেরও কাস 

রোগ উৎপন্ন হয়। কখন কথন গলার বেদনার সহিত৪ এই রোগ 

উপস্থিত হইয়া থাকে। 

রোগের লক্ষণ- বড় বড় গরুর এই রোগ হইলে গলায় বেদনা 
ব! “গলাফুলা* রোগে যে সফল লক্ষণ দুষ্ট হয়ঃ ইহার লক্ষণগুলিও প্রায় 

সেই প্রকার ঘটে । প্রথমতঃ কানসি অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন থাকে ও 

কাসিবার সমপ্ধ এক প্রকার কর্কণ শব হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ধন খন 
বছিতে থাকে এবং এক প্রকার *ন্ শন্ শব শুন! যায়। বিশেষতঃ 

গলার নিয়ভাগে কাঁণ দির রাখিলে এরূপ শব্দ আরও স্পষ্টরূপে গুনিতে 

পাওয়া! যায়। কি্টখকাল পরে শ্বাসনালী ও ইহার শাখ! প্রশাখার 
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মধ্যস্থিত আবরণ হইতে গ্-্েম্। নির্গত হওয়াতে কাসি প্রায় সংল হয় এবং 

তখন কাসিবার সময় ঘড় ঘড় শব্ধ হুর়। গকুটী কাসিবার পয তাহার 
নাক ও মুধ দিয়া অল্লাধিক পরিমাণে শ্লেম্পা ও কফ নির্গত ৪ইতে 

থাকে। বাছুর ও ভেড়া! ছে'ট ছোট স্তারন্তার কৃমি বর্তৃক আক্রান্ত 

হইলে উহ্ভার। বার বার কাসিতে থাকে এবং কাসিবার সময় ঘউ ঘঙ 

করিয়া এক প্রকার শুফ শব হয়। পণ্ুটির ঘন ঘন কা্সির বেগ হয় এবং 

এ কাসির শব্ধ অর্ধেক সাই সাই ও অর্দেক সাধারণ কাঁসির মত হইয়া 
থাকে। কামিবার ন্ুবিধার জন্ত এ পঞন্তগুলি সম্মুতখর প1 বাড়াইয়া 

দিয়া পায়ের হাট বাহির দিকে রাখে ; গল। ও মাথা ঈবৎ নত করিয়া 
বাড়াইয়া! রাখে ; এবং যে সকল কৃমি শ্বাসনাপীর শা! প্রশাখাস্থিত ঘন 

শ্লেম্বার" মধ্যে আবদ্ধ থাকে সেই সকল যন্ত্রণাদায়ক কৃমিগুলিকে এই 

প্রকারে কাদিয়! তুলিয়া ফে'লতে চেষ্টা করে। ক্রমে ক্রমে এঁ পশ্তগুলির 

মাংস ক্ষয় হইয়। আসে ও উহার শীর্ণকায় হইতে থাকে, হই তিন 

সপ্তাহের মধ্যে সচবাচর তাহারা মরিয়া! যায়। 

পালের একটা পশু গীড়িত হইলে ক্রমে & পালের অন্ান্ত অনেক 

পণ্ড পীড়িত হুয়। 

চিকিৎসা-_বড় গরুদের ঘধ্যে কাস রোগের লক্ষণ দেখা যাইলে 
তৎক্ষণাৎ তাহাদের চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। 

গলার নিয়ভাগে ও ঘাড়ের ছুই পার্থে সরিষা! চূর্ণের প্রলেপ লাগার! 
১৬ নং ব্যবস্থামত ওষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করিবে। এক বালতি 

উষ্ণ ভলে ৬০ ফোটা টারপিন তৈল বা ছডাম কপূর দিয়া তী জলের 

ধোয়া গরুর নাকে দিবে। 

গকটীকে গোয়ালের মধো উত্তম স্থানে রাখিবে ; যাহাতে নির্মল 
বাযু দেবন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহাকে দূষিত 

বায়ুপুর্ণ ময়লাযুক্ত গোয়ালে রাখা কোনমতে উচিত নে কেবল 
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মাত্র ভাতের, মবিনার বা! ভূষির মাড় ৮ নং ব্যরস্থামত গুড়] বধের 

সিত মিশাইয়! দিবসে দুইবার থাইতে দিবে; শীত কালের রাত্রে 

গরুটীকে কম্বল স্বারা আবৃত করিয়া গরমে রাখিবে এবং ভাল শুক 

জমিতে শুইতে দিবে। 

বাছুর ও ভেড়াদিগের শ্বাসলালীর শাখ। প্রশাখার ছোট ছোট 
হতার স্কায় সুদ কৃমি হওয়ায় কাস রোগ উৎপন্ন হইলে উহ্বা্দিগকে 

১৬ নং বাবস্থামত ওঁষধ খাওয়াইবে ৷ বাছুরদিগের পক্ষে চারি ভাগের 

এক ভাগ এবং ভেড়াদিগের পক্ষে ছয় ভাগের এক ভাগই উপযুক্ত 

মাত্রা । তাহাদের থাছ্ের সহিত বথেষ্ট পরিমাণে লবণ খাইতে দিবে । 

এক সময় অনেকগুলি গরুর এট রোগ গলে উহ্াপিগকে প্রতাহ 

একটা গোয়ালে রাখিয়া জানাল! ও দরজ! সমস্ত বন্ধ করিরা দিয়া তন্মধো 

গন্ধক পোড়াইবে। এ গরুগুলি গন্ধকের ধোয়ার শ্বাস লইতে থাকিবে, 

তাহাতে কাণি আরম্ভ হইবে । গরুগুলি মতান্ত কাসিহে কাসিভে 

কষ্টের চিত্র সফল প্রকাশ করিলে পর জানালা দরক্ঞা খুলিয়া দিয়া 

গন্ধকের ধোঁয়া ছেওয়া বন্ধ করিবে । ধোয়া দিবার সমধু উহার কি 

প্রকার ফল হয়, তাহ। দেখিবার জন্য গোসেবককেও এ গোয়ালের ভিতর 

থাকিতে হইবে । এক দিবস অন্তর পুনর্ববার এরূপ ধুম প্রয়োগ করিবে ! 

চিকিৎসকগণ সর্বদা এই রোগের জন্য শ্বাসনালীতে ১* ফোটা ক্রিয়োজোট, 
৩০ ফোটা টারপিন ও এক আউন্দ রেকটিফায়েড স্নিরিট পিচকারী দিয়! 

প্রবেশ করাইয়া থাকেন ; ইকাতে বিশেষ ফল হইতে দেখা গিয়াছে । 
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সদ্িগন্তি (80210867056 ) 

ভারবাী রষ, তাহাদের ঘাড়ের ক্ষৃত্রতা হেতু, এই রোগে “বশা 
আক্রান্ত হইন্া থাকে | 

কারণ--বিকক্ষণ বৌদ্রে থাকা. শতাদিক পরিশ্রম এবং মেই জগ 

শ্লঙ্ন্নভা অথব। কুয়াসার দিনে রুমের নিজ শরীরের মাভাম্বরিক ভাপ 

হেতু এই রোগ ভইতে পালে। 

লক্ষ: _-মাঃশিক বা সম্পর্ণভাবে জ্ঞানলোপ পায় । সক্ষি তারকা 

বিস্তৃত হর, নাসিক হইতে রক্তল্সাব, ধিক (ক্লেদ নিগমন, পদবিক্ষেপে 

হনিকাত। লক্ষিত ভয়, কখনও কখন ৭ ছাড়াই] থাকিতে পারে না পড়িয়া 

নার ! নিশ্বাস প্রশ্বাস ধীর, নাড়ী-ক্ষীণ ও দেহের উত্তাপ বুদ্ধি পায় । চক্ষু 

“ভারকার হাত দিতে গেলে কোন বিকার প্রকাশ করে না, এবৎ চতদ্দিকের 

ক্িনিবের প্রতি কোন লক্ষা রাখে না। 

চিকিৎসা সমস্ত নন্ধন বগাসস্ভব শীপ্ব দূর করিয়া পশ্খকে স্বস্তি 
দিতে চেষ্ট। করিবে ₹ নাসিকার নিকটে বাতাস দিবে এবং নস্তকে বরঙ্ক 

ভাবে শীতল ছল দিনে । সত্ক্ষণ পর্যন্ত পঞ্ধটী দ্াড়াউতে না পারে, 

ভতক্ষণ এইরূপ করিবে । পশ্খটীর গিলিবার শক্তি থাকিলে মুত জোলাপ 

দিতে চে] করিবে । যথা এক আউন্দ মোসববর ও ৪ পরিনাণ শ্ব'ঠ 

এক পাইট জলে খুলিয়া শাহতে দিবে | বদি গিলিবার শক্কি না] পাকে 

ভাচা হইলে চামড়া কঁড়িয়া দেড় গ্রেণ করিয়া [25611755010 ও 

[০8100511280 5011) বিশ ফোটা সিক্ধ জলে গুলিয়া দিয়া দিবে । জ্ঞান 

না ওরা পধাস্ত নাকের নিকট /070115 ব [০0,810 (01085 ধরির। 

রাখির! শান্বাণ লওয়াইবে। ৫ 
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ল্িম্য ভক্ষণ্প। 

গো সকল তাহাদের খাছ্ভের সহিত দৈবক্রমে বিষ খাইর! ফেলে ও 
মরিয়া যায় ; কিন্বা ঢষ্ট লোকে কুঅভিসন্ধিতে তাহাদিগকে বিষ খা ওয়াইয়। 
মারিয়া ফেলে। কগন কখন অবস্থা বিশেষে উত্তম খাচ্চ দ্রব্য বা গাছ 
গাছড়া অত্যধিক পরিমাণে খাইলে ও বিষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। 

বিষের গ্রকতি-গাছগাছড়া ও ধাতুভেদে বিন ঢু প্রকার । 
ভারতবর্ষের 'অনেক স্থানে চামারেরা গর'র চামড়। পাইবার আশায় 

তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে । গরু মরিলেই শাহাদিগকে 

ভাগাড়ে ফেলিয়। দিবার প্রথা ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে, 
উহ্বাদিগের চামড়া সেই স্থানেরই চামারদিগের '্পরাপা বলিয়া বিবেচিত 
হয়। কোন কোন জেলায় চামারের! চামড়া পাইবার জঙগ জমিদারকে 
খাজনা ও দিয়! থাকে । 

চাঁমারেরা! চামড়া বাবসায়ীদিগের নিকট এই সকল চামডার অধিকাংশ 
বিক্রয় করিয়া! থাকে এবং অনেক জেলায় এই সকল চম্ম ব্যবসারী ও 
চামারদিগের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত ও লেখাপড়া থাকে যে, নিপ্ধারিত 
সময়ের মধ্যে চামারের1 কতকগুলি নিদিষ্ট সংখাক চামড়া] দিতে পারিলে 
এ সকল চর্ব্যবসায়ী তাহাদিগকে সেইরূপ কোন নিদ্ধারিত সংখ্যক টাকা 
দিবে। চর্ম ব্যব্সাম়ীদের এ সকল চামারদিগকে অগ্রিম কিছু টাকা 
দিবারও প্রথা আছে। : ্ 

এরূপ বল্দোরন্তের ফলে, নিরূপিত সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক চামড়া 
'পহিবার জন্থ চামারের! প্রায়ই গরুদিগকে বিষ খাওয়াইয়া থাকে। 
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তাহার তাহাদের নিজ হস্তে অথবা তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানাদির দ্বারা বিষ 

থাওয়াইতে অনেক স্থলে ধর! পড়িয়াও যায়। 

বিষ প্রয়োগ প্রণালী--সচরাচর নিম্নলিখিত প্রণালীতে বিষ প্রয়োগ 
কর! হয়। যে পরিমাণে বিষ খাওয়াইবে সেই পরিমাণ বিষ লয় 

তাহা অল্প ঘ্বত বা ময়দার সহিত মিশাইয়! কলাপাত। বা অন্ধ কোন 

পাতায় বাধিয়া গরুর মুখে প্রিয়া দেয় ; কিন্ব৷ খন এ গরু চবিতে থাকে 

তথন তাহার মুখের সম্মুথে ফেলিয় দেয় ও পশ্চটী তাহা খাইয়া ফেলে । 

কেহ কেহ সুমিষ্ট ঘাস ঘুক্ত গোচারণ মাঠে ঘাসের উপর এ বিষ 

ছড়াইয়া দেয়। কেহ কেহ তীশ্ক অস্ত্র দ্বারা চম্ম মধা দিয়। শরীরের 

কোন অংশে অপবা মলদ্বারে বা যোনিতে এ বিষ প্রবেশ করাইয়া দেয় । 

সচরাচর সাদা কিন্ব! হুল্দে সেৌঁকে। বিষ নানভার করে, অধিকাংশ 

স্থলে সাদাই বাবহছগত ভয়; কখন কখন ধুতরা, কাট বিষ এবং কুঁচলে 

প্রতি গাছ গাছড়। ঘটিত নিৰও বাবভার করির। গ্রাকে। 

কোন স্তানে গরুদিগের মধ গোবসন্ত প্রল্নতি ড়ক উপস্থিত হইলে 

চামারেরা সেই উপলক্ষে অধিক চামড়। পাইবার প্রত্যাশায় সম্ভবতঃ 

অনেক গরুকে বিষ খাওয়াইরা! মারিয়া ফেলে। এতদ্বাতীত বসন্তরোগ 

অতি সংক্রামক ইহ চামারেরা উত্তমন্ধপে জানে । এরূপ দৃষ্ান্ত 

পা ওয়! যায় যে ভাহারা বসন্ত রোগে মুভ গরুর পাকস্থলী ও মন্ত্র মধাস্থ 

পদার্গ কল লইয়া যে স্থানে মড়ক ভয় নাই এপ দুরস্ত কোন কোন 

পল্লী গ্রামের গোচারণ মাঠে ই নকল পদার্থ ছড়াইয়া দয় । এই রূপে 
সেই পল্নীন্ত গরুদিগেরও এ পীড়া হয়। ইহাতে চামারদিগের চামড়া 

পাইবার মার একটী নতন উপায় হয়। 

কথন কথন ভেরাগাগাছ ও তাহার বীচি খাইয়। এবং অনাবৃষ্টির 

সয় খাইবার ঘাস ইত্যাদির অনাটন হইলে, সতী গাছগাছড়1 ও তৃণাদি 

খাইক্সা গরুর বিষাক্ত হইয়া থাকে । 
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লল্ণ- ফা কিন্ত! গাজী অধিক, পরিমাণে বিমা খাইলল বাকোন 

রূপে এ লিষ তাহাদিগকে গাণ্রাইলে নিয়লিগিত লক্ষণ সকল প্রকাশ 

পায় মথা--গরুটী হঠাৎ পীড়িত হয় তংপবে কাপিতে থাকে এবং 

তলপেটে অভান্ক বদনা আন্ুভন করে ; গরুটী পশ্চাতের পা কিশ্বা শিং দি 

পেটে আঘাত করিতে পাকে . এস বারবার দুই পাশের দিকে “দখিতে 

গে, মুণ দিয়া ফেনা বাহিব ভর । গরুর স্সতান্ত পিপাসা হর, আনেক 

সময় ধনুষ্টঙ্কারের জ্গা্ শঙ্গ প্রহাঙ্গ খেচিতে গাকে 2 শিমলা রোগের 

লক্ষণ উপস্তিতভ তয় : প্রন পুনঃ মল ভাগ করে, পেটের অন্তগ উপন্ডি ত 

হর ও মলের মতিত মল্লাধিক পরিমাণে রক্ত লিগত ভয় এবং সচরাচর 

ভউ' ঘণ্টা ভ্ঈনে চারি পণ্টার মগ মুভা হর । বধের পরিদাণ * প্রকার 

ভেদের উপল প্রধানতঃ মুত্তাকাল নির্ভর করিরা গাকে ! 

চিকাহুন্' -মধিকাংশ স্তলে গ্রহ অধিক পরিমাণ বিন খাওয়া 

হইয়া গাকে, যে চিকিংসায় প্রায় কোন কল চব না এনং গো-পালকগণের 

নিকট ৪ বিষ নাশক মধ সর্বদা সংগীত থাকে না । 

নেমে স্তালে অল্প পরিমাণ বিষ খাওয়ান ভইয়াছে এনং লক্ষণ সকল 

বিশেব গুরুতর ভয় নাই, সেই সেই স্থলে ১ বাঁ ১ নং বানস্তামত ইনধ গা 

খাওয়াবে । মসিনার মাড় প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে । 

কিছু সিদ্ধ কলাইয়ের সিন কষি পাইতে দিবে, এবং দই এক দিনের 

মধ্যে তান ঘাঁষ খাইতে ছিতে পারা ধায়, কিচ্ছু মোটা রকম ঘাষ খাইতে 

দিবে না। 

বিহ-পরীক্ষ! -গরুকে বিষ খা ওয়াইছে পম্পালকেরা বদি এরূপ 

অন্বমান করেন তাহ। হইলে ই মুত গরুর চতুর্থ পাকন্থলীর ও ক্ষুদ্র "স্তরের 

প্রথম অংশের সত্ান্তরস্থ পদার্থ সফল এবং পাকস্থলী, ও অস্বের কি়দংশ 

অর্থাৎ যে স্থলে পাকস্থলী ও অদ্থ মিলিত হইয়াছে ভ্তাহার কিয়দংশ, 

একটী বড় বোতলে অতি সানধানে পুরিরা পরে উহাতে তেজন্কর নগ্ 
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গালিয়! দিয়া উভমরূপে ছিপিবন্ধ করত; রাসায়নিক পরীক্ষার জন 

পাঠাইয়] দিবেন । ৃ 

জেলার সান্তেব চাক্কার নল! মাজিষ্টেট সান্কেন কি প্রকারে ই বোতল 

রাসায়নিক প্রীক্ষকের নিকট পাঠাতে ভয়, এছিময়ে সান্ভাধা করিয়। 

খাকেন। 



ব্যবস্থা পত্র 

ভারতববীয় এবং ইংরাজী ওজন ৪ পরিমাণের তালিকা ধারাবাহিক 

রূপে সন্্রিবেশিত হইল ! 

উষধাদিতে বাবঙ্গত গন এ পরিমাপ, নিক্ললিখিত ভালিক। অন্রসারেই 

লিখিত হইয়াছে । 

গান সমুহ । 

১ স্ক,পল . *.. আন্দাজ একটী ছুয়ানীর সম ওজন । 

১ ড্রাম ,». ছিিনটী ছুয়ানীর সম ওজন । 

শড়াদ -- -' ১ তোল! অথবা! একটি 

টাকার সমান 'ওজন । 

১ গন - অদ্ধ ছটাক কিন্বা ২২০তাল! 

১ পৌগু - . ৮ ছটাক কিন্বা অদ্ধ সের । 

পরিমাণ। 
১ মিনিম -. :. -.- ১ ফোটা । 

১ ড্রাম (তরল দ্রবোর ওজন মন্তষায়ী। ৬০ ফোটা। 
৪ ড্রাম ঞঁ $ ছটাক। 

১ ওন্ন তী মা 

১ পাঁইট রা ১১১১০ এ 

১ কোয়া * ২০ ছটাক অথবা ১৪ সের। 

১ গ্যালন .- ৫ সের । 
ওয়ধৈর মাত্র। জন্তদ্িগের বয়সের তারতম্য অনুসারে নিয়মিত হইয়া 

থাকে । গো মেবা্দি জন্তর] ছুই বৎসর বয়সের সমর পূর্ণ মাত্রায় 'উষধ 
সেবন করিতে পারে । 
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নিয়লিখিত বাবস্থাপত্রে বণিত গধধাদির মাত্র! অন্ত কিছু লেখা না 

থাকিলে শুদ্ধ পূর্ণ বয়স্ক প্রাপ্ত পশ্ুদিগের ব্যবহারার্থ লিখিত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । ছাগ মেষাদির নিমিত্ত ইহাদের এক যষ্টাংশ পরিমাণ 

আন্দাজ করিয়! বাহার করিতে হইবে | 

এভডদ্বাতীত বাহক প্রয়োগের নিষিভ্ত ঘে বাবস্থার বিষয় নিয়ে লিখিত 

হইয়াছে ;: তাহা গরু বা ছাগল সকলের নিমিতুই বাবলত হইতে পারে । 

বািরেচক। 

(| ১) 

লবণ অথবা আমোনির। সঙফেট - ৬ ছটাক। 

মুসববর । 

শ্ঠ 8 » 

চিটাগুড় ৪ 

১$ সের পরিষিত উত্তপ্ত গরম জলে, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া অন্ন 

গরম অবস্থায় পান করাইতে হইবে । 

পূর্ণ আয়তন প্রাপ্ত বলদ ও মহিষদিগের নিমিত এ মাত্রায় গৃহীত 

হইবে। তদদ্ধ আয়তনের গো, মহ্ির্দিগকে ইহার অদ্ধ পরিমাণে ; এবং 

পূর্ণ আয়তনের মেষকে একের বষ্ঠাংশ পরিমাণে দিতে হইবে । 

(২) 

তিসির তেল ৮০, ০" € ছটাক। 

ষিঠা তেল : ৮০, ৫ এর 

চিটাখড় " *.. ১ প্র 

একত্র মিশ্রিত করিয়া পূর্ণ আরতনেয় পণ্ুদিগের জোলাপের নিমিত্ত 
বাবন্ধত হয়। ইহার এক হষ্ঠাংশ মেষদিগের জন্ত ব্যবহার্য্য 



মু রেচক। 

(৬) 
লবণ ৬৪ টি » ছটাক। 

গন্ধক চুর্ণ | “* "৮১ ১২ এ 
শঠ চর্ণ .. রি ১৪ তোলা । 
চিটাগুড় | ১২ ছটাক। 

১৪ সের পরিমিত গরম জলের সহিত উদ্ভমরূপে মিশ্রিত করিয়া, 

(৪) 
রেড়ির তেল ্ ৫৪ ছটাক। 
তিসির তেল ৩. এ 
মিশ্রিত করিয়া খাইতে দাও । ইহা! মুড বিরেচক | 

তাপ নিবারক। 
(€ ) 

কপূর ০ -. এটা হয়ানী ভর ওজন | 

দেশী মদ - '"* ১ ছটাক। 
কপূর দেশীমদে খুলিয়া লও, এবং পরে সোরা, ১; সের পরিমিত 

নীতল জলে দ্রব করিয়৷ একসঙ্গে মিশ্রিত কর। হা এক মাত্র! প্রান্তে 
ও সন্ধ্যায় সেব্য। 

(৬) 

লবণ (7786 ৪0101) - ২ই তোলা। 
সো! 2, নি ১% খ্ী 

চিরাতার গুঁড়া *.. ৭৯ এ 
চিটে গুড় *** '-- ২ ছটাক। 

১% সের খন্ধিমিত জলের সহিত নিতে হইবে । : ? 
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দেশ আল * ২ ভ্টাক। 

প্র ২. 
শ্রর্ি 
গর) | লট £& ড়া রি রী 

এক উন্ভঘরূ্ে মিশ্রিত করিয়া ১৪ সের পরিমিত জলের সঙিত্ত 

পান করা ৎ। 

নিসাদল : ১ ছটাক। 
"৯ চ৭ কিন্না জোয়ান ৯ োলা। 

১৪ সের পরিমিত গচল জলের সভিভ মিশাইয়া পান করাইতে 

বলকারক। 

হীরেকস রি ৮০১ ভোলা। 

লন... ১ ছুটাক। 

গড়া করিয়। প্রতিদিন এইদূপ এক একটী করিয়। পুরিয়া গরম 

জলে গুলিয়! বা! জাবনার সহিত খাটতে দাও। উহ্বার এক বষ্টাংশ ভাগ 

'মেষের নিমিত্ত গ্রামোজা | 
(১০) 

মৌরি **, রি ১১১ ভোলা। 

চিরাভা ... রঃ ১১ 8 ছটাক। 

এলাচি .. - ১১ তোলা। 
জোয়ান "-. ঙ 

০ 

একজ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ৪4 খাছের সহিত খাইতে দাও । 
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পরিবর্তক। 
(১১) 

"সারা -*" .. -*- ১ ছোলা । 

গন্ধক ২ ছটাক। 
জঠ রী রঃ সু রী 

ভালরূপে নিশ্রিত করিয়া দিনে একবার কিন্বা ইবার পাতলা 

মাড়ের (কীজি) সহিত কিন্বা খাছ্যের সহিত মিশাইয়া খাইতে দাও । 

(১২) 

মসববর ' ৮ ১ ভোলা । 

লবণ * $ ছটাক। 

সঠ ;" " . এর 
গন্ধক ও রে ৪৪ তু হী 

সকলগুলিই ভাল করিনা "গড়া করিতে হইবে! দুই ছটাক 

পরিমিত ঝোলাগুড় উহাদের সহিত মিশাইরা দাও । তংপরে 

১ সের পরিমিত গরম পাতলা ভাতের নাড়ে উত্তমরূপে মিশাইস্া, 

গরম গরম খাইতে দাও। 
এক দিন, ছুই দিন অন্তর উক্ত 'উধধ বাবহার করিতে হইবে। 

ধারক ( আভভ্যস্তরিক ৷ 

(১৩) 

খড়িমাটী গুড়া ৭ - $ ছটাক। 

নর এ. ত্র. 

তালরূপে মিশ্রিত করিয়া ১* ছটাক পরিমিত ভাতের মাড়ের সহিত 
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খাইতে দাও। যক্তদিন পর্যান্ত পেটের অসুখ না থামে ততদিন পধাস্ত 

সন্ধ্যায় ও প্রাতে দিনে ঠইবার খাওয়াইতে পারা যায় । উপরোক্ত মাত্রার 

£ অংশ পরিমাণে বাছুরদিগের এবং ১ মংশপরিমাণ নেষদিগের এবং 

২৯৮ অংখ পরিমাণ মেষ শানকদিগকে দিতে পারা নায় । 

(১9) 

চিরেত। গুড়া ১ তোলা । 

সোডা (বাইকার্ব) ১ ণী 

জাবনার সহিত দিনে ঢইবার খাইতে দা । 

বেদনা নিবারক। 
(১৫) 

তা ১ তোলা । 

চরস এটী রানীর ওঞজন 

ভিজ ১ তোলা । 

দেশা মদ '. -. ২ ছটাক। 

১৪ সের পরিমিত জলের সভিত উত্তনরূপে মিশ্রিত করিয়! খাইতে দা9। 
(১১) 

তাপিণ তৈল ক 8. ছটাক। 
তিসির তৈল রঃ ৪৪১2 এই 

মিশাইয়। খা ওয়াও । 
(১৭) 

ণ্াঠ ** *** ১ তোলা। 
মরিচ *** রঃ ১.১ খর 

দেশী মদ *.. রর? ** ২ ছটাক। 

সকলগুলিই ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া দেশী মদে ড্রব করিতে 

হইবে তার পর ১3 সের পরিমিত জল মিশাইয়। খাওয়াও । 



১৫৬ 

মুখ শেধন। 

(১৮) 

সটকিবি ... রফ ১. আধ ছটাক। 
জী শর ডি ১৩ ধী 

ড্রব করিয়া মুখ শোধনের জন্ক কিন্না ক্ষত স্তান ধুঈবার নিমিদ্ছু 

বাবত ভইবে | 

সোভাগা ... ..* 'আধ ছটাক। 

জল ও 2 ১৮৮::১% এ 

পুর্ব্বাক্তরূপে দ্রব করিয়া! মুণ শোধনের জন্গ কিন্বা ক্ষত স্তান ধুইবাব 

নিমিস্ত বাবহার কর। 

কমি নাশক । 

(১০) 

ভাপিণ তেল পর ১.১ ছটাক। 

তিলির তেল নন টাল হী 

১২ ঘণ্টা অনাভারে বাখিয়া রোগাক্ান্ত পঙ্চটিকে পান করিলার 

নিমিত্ত এই উষধ দাও। 

(+১) 

লবণ .. ৪ ১.১ ছটাক। 

হীরেকস চর্ণ বা ১৮ এ 
কাটিয়া টা ই ঙী 

২ সের পরিমিত জলের টক মিশাইয়া, এক সপ্তাহ কাল দিনে 

৪ করিনা পান করাও। ভার পর ১ নং বাবস্থান্ষায়ী 

'বিরেচক উখধ বাবহার কর। | 



(২৭) 

ভিজ রি ৮০০ “৪৯ | ছটাক । 

গন্ধক চিণ**, নথ ৯ 

পর্ননান্ত ১১ নং বধের বাবন্তানমায়ী খ! গয়াতাছে ভতলে। 

চণ্মা রোগের প্রলেপ । 
(৮ 5) 

গন্ধাক ৭ » ছটাক। 

কেরোমিন তেল + রী 

সরিষার তল নয ০৯৯3০ পরী 

একর মিশ্রিত করিয়া কিছু পরিমাণে ভাঙে করিরা লইয়া রোগাক্রাঙ্ত 
হে ঘসিয়া লাগাতয়া দাত) 

ও স্ানে লাগাইঈবার প্রলেপ । 

(১৭) 

কপ র রত ৪ ১১১5 ভাগ। 

মিঠা তেল --- রত ১১১ এ 

(৯%) 

গন্ধ বিরাজ ১ ভাগ । 

মিঠা তেল '' ৮ এ 

গন্ধ বিরাক্ত তল গলাহয়া লইয়া ছ"াকিয়। লও । 

(২) 

কয়লা (কাঠের) গুঁড়া *** ... & ছটাক । 

স্ঁড়া করিরা একত্র মিশ্রত কর। ক্ষত শুকাইয়া লইবার ক্ষ 



১৫৮ 

এবং বিশেষতঃ এসো রোগের পা ও মুখের ক্ষত স্কানে প্রায়ই ব্যবহার 
করা যায়। 

মালিস। 
ভাগণ তৈল রী প্রন্তোকচী সমান 

একত্র মিশাইয়া! ঘসিয়া লাগাঈতে হইবে 



সমজলনাল্ে সিচক্কান্জী দিশা ন্িম্ম 
ও 

শিচ্িকণল্সী নির্গাশ প্রমালী। 

প্রায় এক কুট লম্বা ও অদ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ পরিধি বিশিষ্ট এক খণ্ড 
ফাপা বাশ লইতে হইবে । বাঁশটার মুখের দিকে কোন খোচ থাকিবে না 

বেশ গোলালো৷ হওয়া চাই । ১॥ ফিট লঙ্কা ৪1৫ ইঞ্চি চওড়া ও অন্যন 

দেড় সের জল ধরিতে পারে এমন একটী চামড়ার থলিয়! ভৈয়ারী 

করাইতে হইবে । খলিয়ার তলার দিকে বাশটাব্ন একটা মুখ প্রবেশ 

করিতে পারে এমন একটী ছিদ্র করা চাই । নলটার ভিতর দিয়া 

বাতীত, যাহাতে বাশ ও চামড়ার পাশ দিয়! জল বাহির হইয়া না! যাইতে 

পারে, সে জন্ক থলিয়াটী বাশের চারিধারে বেশ করিয়া বাধিতে হইবে । 

পিচকারী দিবার সময় বাশের নলটী মলদ্বারে গ্রাবেশ করাইবার পূর্বে 
বেশ করিয়া তেল মাখাইয়া লইতে হইবে । এক হাত দিয়া নলরটা সেই 

ভাবে ধরিয়। অন্য ভাত দিয়! চামড়ার থলির মুখটা বিস্থৃত করিয়া ধরিতে 

হইবে ৪ অন্ত এক জন সাহাধ্যকারীকে চামড়ার লিটার মুখে জল 

ঢালিতে বলিবে। গলের মুখটি পশুর পিঠ অপেক্ষা উচু করিয়া ধরা চাই 
এইরূপ করিলে সমস্ত জল শস্ত্রমধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে। 

পিচকারী দিবার জগ্য সাধারণতঃ ঈষদ্রুঞ্চ গরম জলই ব্যবহার করা 

মুক্তিসঙ্গত ; তাহাতে স্বচ্ছন্দে হাত রাখিতে পারা যায় এরূপ উষ্ণ দেখিয়া 
লওয়! মাবন্তক | সাবান গুলিয়া এই জলে ফেন! করিয়া লইতে হইবে । 

গবাদি জন্তদিবকে গঁষধ পান করাইবার নিয়ম । 

ইহাদিগকে উধধ পান করাইতে গেলে দুই জন লোকের প্রয়োজন। 
সাহায্যকারী ব্যক্তি, রুষ্য পশ্চর বামদিকে দীড়াইয়া তাহার মস্তক পুষ্ঠের 



পল ৮৬০ 

সহি সমানভাবে বিয়া থাকিলে । অপর বাক্তি ঈবধের বোতল দক্ষিন 

হন্ডে হয়| তাভার ডাতিনদিকে গিষা দাড়াহীনে এবং ভাভার বাধ হস্তেব 

সম্মথের ভুউটী মঙ্গল পশ্ুটার মুখের দঙ্গিণ দিকের কোণের মধ; দ্যা 

তাহার ঠোট € গাল অল্পে অঙ্ে ফাক করিলে! উপঘুক্ষনত ফীক 

হইলুল দক্ষিণ তচ্স্তল ছষপপ্ণ লোহলের মুখী সে পান্থ কীতকির মনা 

৩, 

দিবা পঞ্থটার স্গেল মলা সাবধানে প্রবেশ করাইয়া দিবে । ভততপতৰ 

বাতলম্তিত বাধন হলনা আগর মাও, গলির দিতে £ইর/৮ 5 

কুলুম সম্দয় এষবই টি উদ্লগ্ক হইানে। 

সকল ক্ষেত্রেই সক তার ভিত পুষল পাওয়ান আনঙ্ুক | গিশেন 

ল সকল পু সক্ি-কাসিতে ভগিতেছে ভাঙাকেল গিবধ খাখিয়াউলাক 

সমর মার সতক ভরা উচিত । খুন দ্বীনে পীবে ৭ অল্প পরিষাণে 

ঈনধ ঢালি/ত হই,ব, ঘছি সেই সময় পম্খটা কাফিতে আন্ত করে, ব। 

কাসিনার চেষ্ঠা করিতেচ্ছ নূলিযী বোধ ভয়, ভাভা ভইলে সাহানক!রী 

নান্তি অমনি তাহার মস্তক ছাড়িরা দিনে $ ইভাতে ছলুটী অস্তক নামাইরা 

স্বর কামিতে পরিবে। এরূপ না করিলে শ্বাস নালা পানার ঈনপেন 

কিছু প্রনিষ্ট হইলে পশ্রটীর শ্বাসরোধ হইয়া মুভ গটিভে পারে ॥ 

কাচের বোভল অপেক্ষা সাধারণ ইংবাজা মগের বোতলের আকানের 

কান ধাতু নিশ্মিত বোতল এইরূপ ইষধল পান করাইনাল পক্ষে বিশেৰ 

্রবিধান্সনক ; ফাপা বংশ থণ্ডেও এই উদ্দেশ্য উত্তনরূপে সংসাধিত হইতে, 

পারে । সাধারণ কা নিম্মিত মগ্তের বোতলে চলিতে পানে । কিন্তু 

সানধান মেন গাতের উপর পড়িয়া তাহার “পেষণে বোতিলটী ভাঙ্গিয়। 

না বায় । | 



পোেস্গাঙগণ। 

গোচিকিৎসক বা গোর্দাগ! নামে এক জাতীয় লোকেব্র, প্রতি বি 
ভার মাস হইতে চৈত্র মাস পধ্যন্ত চব্বিশ পরগণা, হুগলী, বর্ধমান ' প্রতি 
বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই, আবির্ভাব হয়। তাহাদের চিকিৎসা: 
অজ্ঞ পল্লীবাসীকে ভুলাইয়া৷ গোজাতির উপর অমাচুষিক অত্যাচার স্বাব! 

অর্থোপার্জনেব নামান্তর মাত্র। তাহারা তাহাদের এই ব্যবসায় নির্ষিত্ 
চালাইয়৷ আসিতেছে, এবং গোজাতিকে নানারূপ কষ্ট দেওয়া ব্যতিরেফে, 

কত পশ্রকে যে চিরকালের জন্য অকম্মণ্য করিতেছে তাহার হয়ত নাই।, 

“গোদাগাও”- বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া তাহার তাছাদের 

অবির্ভাব পল্লীবাসীকে জ্ঞাপন করে। যখন পণুগুলি অতিরিক্ত পরিশ্রমে 

কাতর হুইপ! কৃশ হয়, তাহাব! বুদ্ধিপূর্বক সেই সময় আসিয়া! পশু স্বামীকে 

বাক্যের চতুরতায় বুঝাইয়া দেয়, যে তাহাদের পণ্ড বিবম ব্যাধিগ্রন্ত 

হইয়াছে । এইরূপে তাহাদের ছলনার জাল বিস্তার করিয়া তাহারা 

উদরপুণ্তির সুযোগ করিয়া! লয়। 

ক্র সকল গোদাগাদিগের গোব্যাধি সম্বন্ধে জ্ঞান কোনরূপ নই 

ব্লিলেই হুয়। কতগুলি বিষয়ে যাহাতে তাহা! সাধারণের মধ্যে অন্ধ 

বিশ্বাস জন্মাইতে পারে এই জ্ঞান তাহারা পুক্ুযানুক্রমে 'অঞ্জন (কয়ে । 

তাহাদের অর্থেপার্জনই লক্ষ্য তাহাতে কাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইল, তাহা 
দেখার কোন প্রয়োজন তাহাদের নাই । 

তাহারা প্রথমে আসিয়া অনভিজ্ঞ লোকদিগকে গোক্জাতির করেবটী 
উৎকট বাধির কথ! বলে এবং সেই সঙ্গে বলিয় দেয় যে তাহার! এ সফল 

রোগের চিকিৎসায় বিশেষ পারদশী এবং চিকিৎসা! না করাইয়া! ফেলি 

রাখিলে 'অনতিকাল মধ্যে গরুটী অকর্মণ্য হইয়া যাইতে পারে। বলা 

বাহুল্য তই সকল রোগের কোন অস্তিত্বই এ গরুর শরীরে হন্ত নাই । 

১১ 



১৬ 

'সাধাগদ লোক শোঁশরীবে যে সকল ক্ষু ঙ্গ, পণ গবাদির "হলো 
মুপদেণে বর্ধ,লাকাণ মাংসথ ৭, দা4৩ ছিদ্র, চোখের কাল পদ প্রতি 
লক্ষ্য কবে না, এহ ভাবি ভগণ সেহ সকলকে দেখাই! কোল! পা প্যাড শে 

ধা! স্ুবষে।। জে (ক মাবা প্রাণ পাম পিন! শিকতসান প্ররও হয । ভাহাদেন 

আধকাংশ |দাকঙসাহ »পাগকে নানা প্রবাব বঠোব ফঙ্গণা দিষা দশ 

মশে বোগেব খুব এব শিকৎসাম় বগোণগাব পষোজশীষ &। * * 

করবে, এব সলাহখা অথ লা) বাম । গুহ সর্খে শত ৯5 অধিক 

নাহ গাশাপ| িকিবীদ। ০ হোন বাসিব করিনা দেখ । 

এহ ৮নেছ। সকল পিআারাপ ন। মধ সার্থক ও বল কলি। 

শাসিডেছে । শাহাব পনস্ত দিক হসা বিজ্ঞানে জন] শ বব বস্থণ 

মপে। এহচী শিব এম্ 7 শবটা শাগি ) কী পানর ধঙ্গল। 

শষ ৫৫ল মো গাজপণের মনদা, তাহাকে 512 কার, বাল, ভাঁদপ। 

পনি মিশাহব। প্ধ। আঅলাদনা কলি তু গান সম্পন। হণ 

আ।মাদেশ আন হানতাব মুল খ্বব। আমব। এ ৮19 ০ক থাবা পণঠাব 

হা থাকি । নৃখাদধ দলে সখ” ম্ান্ম [ঢাকসক গব্কাব শাহাব 

পাঠাইবাব লাখস্থা বপিযা পাখখাছেন হথন ৭ সবল শঙ্ ০লোকাদগেব 

বাণ কোপ পণমে [কিতসা! করান বিধেদ নয | ভহাদেব কাষানাধ সন্বপ্ধে 

সঞ্চল দিষণ তান৩ হহলে এবুক্ত মাঝ, ঘাষ লিখিত মনত গো ঢাকধসা 

ব1 গোদানাদগেব গিলাকা” পুল্তিক] গানি পাঠ করিতে অনুবোধ কবি। 

উঠ পাঠে বুঝিতে পাবা যাহবে যে কি ভাবে শিক, দাগণী প্র, 

পোড়াইয়া 'নবীহ, বাকণাঞ্্ীন পশ্শ্াঁলকে নিধ্যাঙন কিয়] এল হেবা 

অর্থ সংগহ বাপখা পলাষন করে । 

সমাপ্ত 








